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 الش يخ معر بن عبد هللا ابخمرمه

 

 نفع هللا به آ مني

 

 

 أمحد بن عمر بن طالب العطاس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
امحلد هلل والصالة والسالم عىل س يدان رسول هللا وعىل آ هل  

 وحصبه ومن والاه . 

آ مابعد فهذا ديوان ش يخ احملبني وسلطان العاشقني الش يخ  

قد من هللا علينا معر بن عبد هللا ابخمرمه السيباين الهجراين 

ابحلصول عىل عدة نسخ خمطوطات وكام هو معلوم آ ن اخملطوطات 

الختلو من تصحيف آ وس بق قمل فأ حببت آ ن آ ترشف مبراجعهتا 

آ ربع نسخ خمطوطة  وحتقيقها ومطابقة النسخ . وقد حتصلت عىل

سواء من انحية النقل آ والرتتيب  ختالفال  ابعض والحظت فهيا 

 :  وهذه النسخ يه 

خمطوطة من جاوه بقمل الس يد سامل بن محمد العطاس اترخي ـ  1

 ه  1364نساخهتا الثالث من ربيع ال ول س نة 

من وقف الس يد حسني بن عبدالرمحن بن سهل ـ خمطوطة  2

(  2245من مكتبة ال حقاف حتت رمق )  عىل طلبة العمل برتمي

 ومل يعرف اكتهبا وال التارخي . 

بقمل الش يخ فضل بن محمد ابفضل اترخي نساخهتا ربيع  ـ خمطوطة 3

 ه 1382ال ول س نة 

بقمل الس يد حمسن بن سامل العطاس اترخي نساخهتا  ـ خمطوطة 4

 ه 25/6/1406
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 الس يد وقد اعمتدت يف النقل ك ساس عىل النسخة اليت بقمل 

وعند  حيث آ هنا اكرث وضوحا وآ كرث دقة ، سامل بن محمد العطاس

وجود اختالف يف بعض اللكامت آ ونقص يف ال بيات بني النسخ 

لهيا يف احلاش ية ، وآ كرث مااعمتدت عليه يف املراجعة نسخة  آ شري ا 

ابفضل ، وآ تقدم ابلشكر اجلزيل لل خ ال س تاذ عبد الرمحن بن 

ابخمرمه عبدهللا ه مبورواثت الش يخ معر بن جعفر بن عقيل ال هامتم

عطايئ نسخ من ادليوان ، هذا وحس يب آ ن معلت  ولتكرمه عيل اب 

هجدي وطاقيت يف التصحيح واملقابةل واملراجعة ، ورمح هللا آ مرآ  

 رآ ى خلال فأ صلح آ وزلال فسمح ، وهللا املوفق واملعني . 

  أمحد بن عمر بن طالب العطاس          
 ه 15/8/1434ال حساء :           
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 ترمجة الناظم

هو الش يخ معر بن عبد هللا بن آ محد بن عيل بن آ محد بن  

براهمي ابخمرمه السيباين امحلريي ، من هجابذة الفقهاء وكبار الصوفية  ا 

رمضان س نة  13اذلائقني املدلهني ، مودله مبدينة الهجرين يف : 

ىل البل وارحتل يف سنمبوحش عند آ خواهل ؛ ه ونشأ  هبا و  884 وغ ا 

لهية آ ن تدرك املنية آ ابه مدينة عدن عند آ بيه  ، وتقدر ال قدار اال 

ه وهو يف مس هتل تلقيه عنه ، فيالزم ش يوخ عدن 903عام 

جمهتدا والس امي العالمة الس يد آ بوبكر بن عبد هللا العيدروس 

العلوي ، والعالمة الش يخ محمد بن عيل ابجرفيل ادلوعين ، عدى 

 ا هل حبرضموت وزبيد واحلرمني .ش يوخ

 آ اثره العلمية

من مؤلفاته العلمية : الوارد القديس يف رشح آ ية الكريس ،  

ساكل الفقري ، ورشح آ سامء هللا احلس ىن ، واملطلب اليسري من ال 

  عدى وصااي ورسائل ، وديوان شعر هذا اذلي بني آ يدينا . 

 شعره

من درس شعره جتىل هل مفهوما يف حياته اخلاصة وحياته  

العامة ، ويالحظ  آ ن شعره امحليين ) الوطين ( قد جتاوز الكرثة 

نتشار يف اكفة  ا ىل حد اال رساف ، ومعلوم آ ن شعره ذائع اال 

ال قطار ، ويقول كثري من العارفني آ ن فيه كثريا من علوم الكشف 
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شارات  . ويف النور السافر آ ن شعره مش متل عىل كثري من ا 

الصوفية واصطالحاهتم ومسائلهم ادلقيقة ، وعليه حالوة وفيه 

 طالوة .

اس توطن مدينة س يوون واس تقر هبا يف زعامة صوفية  

وتالميذ وآ تباع كثريين ؛ معمور ال وقات ابلطاعات وال ذاكر مع 

ذي القعدة عام  20اس تقامة وزهد وورع ا ىل آ ن وافاه امحلام يف 

 قربه قبة مسطحة ال سقف التزال ممتلئة ابلزائرين . ه وعىل952

 رمحه هللا رمحة ال برار والحرمنا بركته يف ادلارين آ مني 

ترمج هل العديد من ال دابء واملؤرخني وقد آ فرده ال س تاذ عبد 

) معر ابخمرمه سامه بكتاب مشكورا الرمحن بن جعفر بن عقيل 

صطلحات الصوفيه السيباين حياته وتصوفه وشعره ( رشح فيه م

ة ( اليت رشحا بليغا وآ وحض بعض اللكامت احلرضمية ) الكرسي

  وردت يف شعره .

 ونسأ ل هللا التوفيق واال عانة      

 

 

 

 

 



7 

 

هذه القصيدة للعالمة عبدهللا بن معر ابخمرمه يريث هبا وادله نفع هللا 

 هبام آ مني .
 بناان من الساسآ يش ذا العمل ذي هدم   آ يش ذا العمل ذي جا ابلنكد والتعاكس

 يوم قالوا معر ابخمرمه حل ال رماس  كدر الصفو واورثنا هنادس ووسواس

 دجيور ال غالسواذلي اكن يأ يض منه   اكلعني والرآ س راح من اكن يف اهل ادلين

 ادلر واملاسواذلي قوهل الغايل حوى   واذلي اكن يزناح العنا منـه والباس

 الرتواسمنصب آ هل الوال حب نصبة   لدلنيـــــــا والمض ال كياسالدان يوم 

 من فيه لباسمن صفا صفوه اليل اكن   اكنت آ ايمه الغرا تقول اهنا آ عــراس
 صادق احلال الانفق والهو جبساس  رآ س ال واتد رب الكون رجوى اهل اال يناس

 ال جناسمثل ماء املزن طاهر ماتغريه   الوال هل كام العرابن ظاهر ودساس

 ش به يف الناسالفريد اذلي ماهل يرى   الغريب اذلي مااكن هل حال ينقاس
ذا   ودل عبد هللا ابن آ محدغياث آ هل اال فالس  الناس ماانسيبيك اجلود من بعده ا 

 معىن ومقياسيبيك الشعر ذي هل فيه   يبيك العمل من فقده وتبكيه ال دراس

 العدى قربه الزايك غاممات وايناس  ـــــهم تكرث عليه التهناسوالعرب ك 

 واملرامح من الرمحن عىل عد ال نفاس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 رب يرس وآ عن ايكرمي 

 } حرف الباء املوحدة من حتت { 

 رب ال رابب ايغواثه ايواسع الباب  رب ال رابب ايغواثه ايرب ال رابب
 صابين السهم ملاغنب يف القلب ال صواب  ال رابب ايغواثه سهم القضاصابرب 

 فانظر احلال ايمن مابدا انظره غاب  صابين السهم واحملنه كذا قد لها آ س باب

 قبل ينذابآ نظر احلال واجعل ابدلوا   آ نظر احلال نظرة ود تطفي التلهاب
 ذي لواله للقلب ماطابقرة العني   العني من وطف ال هذابفا ين آ مسيت ابيك 

 ابـاباهل واحصالجبنيس والنفيس وال   ومهره وس ندابذي به آ مسيت يف خطره 

 آ فواهه آ طيابا ن وعدين وفاحت يل من   عذب ال ش نابيف غري يف ابحة التفكري 

 وان قرعين وفزعين بصد آ وحتجاب  طاب قليب مبيعاده ولواكن كــذاب
 قبل يصطابفاعطه السول واجعل ابدلوا   خابخاب الرجا قلت ايقلب جاك املوت 

ن زال مابه من تعب يفرح احلاب  عهل ا 

 وقال رضي اهلل عنه 

 وانفتح ابب موالان بدعوه جمابـــــــه  ايبرك اليوم يوم هللا فتح قفل اببه

نه تعاىل جنابــــــه  نقايس عذابهواجنىل الشوش ذي كنا   آ شكروه آ ذكروه ا 
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 ومما ليس هو يف حسابهيف حسابه   من لك اببهمن شكره آ وذكره آ عطاه 
 طالبهآ س تعن به وذل به واجهتد يف   ونفسه هبابهفانت ايمن خطا وامىس 

ليه وحده   هـــك زمانك بنابـيف همامتك ا ن عض  وحده وانبهوارصف آ مرك ا 

 اس تجابهفاهنا ما تقع كل من سواه   هــانقالبآ وختوفت من جور الزمان 

نـــابــــه   هـآ وهيرتى بالوال رب غريه يطلب  ليه اال   ايمسيع ادلعــــــا ايمن ا 

 هــــابـــوالكتقدك داري هبا قبل القضا   واذلي فيه رجواان ومنه املهابـــــــه

ن اكن   مذابهرد اي هللا جالمدها الصليبه   هـفهيا صالبفامسح آ اثرها وا 

 وقال رضي اهلل عنه 
فتح الباب ايفتاح التغلق الب فتح الباب ايمن فتح ال بواب   ابــــا   هل دابا 

 افتح الباب وادخل خائفا منك مراتب 

 ماطابالقوم مرشب فاعطين واسقين من   وانت وهابخائفا منك رايج ملتجي 

 ال راببايرب وابد يل من عيون اجلود   واكفنا اليوم اياكيف تذاكر ال حصاب

 قد شابوالرآ س ايرب فالقوى قد وهت   آ وغابعني فهيا غىن من قد حرض مهنم 
  ماجابواذلي اكن يدعى يف املهامت   ال جنابوالنسيب القريب آ مىس وهو مثل 

نه حليف التقى   بعد التقالبفاخلص القلب كل يقصدك   عابواذلي كنت قول ا 

 والتنسابمن هنا الهنا بني النسب   اكن خبابوانطرح يف فنا اببك وقد 
 من اتبغري مامنك اياتئب عىل لك   مالقي هل نسب ابهلل والعلقت آ س باب

فتح الباب بعد اجلود واطف   ماخابلكرمي اذلي من جاه ابلصدق ااي  التلهابا 

 واكفنا ابلغىن فانك غىن لك طالب
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 وقال رضي اهلل عنه 

 بـــارشبش نف يل الك س   ايقضيب الــــذهب 

 مايف المتخــــالع مــعتب  الختـــــــاف العتب

 من شب مـهنم وشيب  آ نت س يد العــرب

 تس يب اخلواطر وتــهنب  يف عيـــونك سبب

 من الحيبك تعــــــــذب  ايعــــذيب الشنب

والسول ايعـز  آ نت لك الطــــلب
1
 مطلب 

 حبه عىل لك مــــذهب   اياذلي قـــد وجب 

فانه  عصاك آ وغلبمن 
2
 ا ىل النــــار يسحب  

 يطربواطرب عىس الكون   شبزد عىل الشب 

 والناس ايعـــذب جمنب  رح بنــــا يف جــنب

 واليل حتبـــــــــــه تقرب  والصباح اقـــــرتب

 واحلاسد العــوف غيب  والــرقيب اش تغب

 اكنه غلـــط يوم حسب  واذلي قـــد حسب

 ماليس يف اللوح يكتب  ماكـــــــتبلودرى 

 من سار معنــــا تعــجب  ايجعــــب ايجعـــــب

 والطـار والطبل يرضب  زمــــــران والقصب

                                                           
1

 يف بعض النسخ : ايخري مطلب 
2
 يف بعض النسخ : عده ا ىل النار يسحب  
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 س بحانك هللا يــــــارب  جل يل قـــد وهب

ال مف  سوه اياهل العتب  ن راد يعتب ـــــــوا 

 يكسبههيات ماالبخت   ما العطا مكتسب

 وآ خر من الباب جيذب  حسب من بغوا لـــه

 وقال رضي اهلل عنه 

 ش يخناالعيدروس الش يخ لب آ هل ال لباب  ال قطابرب ساكل مبوالان الويل قطب 

 آ هل ال نسابصفوة الصفوة آ هل البيت رؤس   وآ يب بكر ال وابآ بن آ يب بكر عبد هللا 

 ال وصابعافين واشف جسمي من مصيبات   سكل اي هللا هبم وادعوك ايرب ال رابب

 البـطواغن فقري جبودك ايغىن لك   ال س بابوامح ذنيب ويرس يل عويصات 
 من اتبجيت اتئب من التقصري ايكهف   البابواصلح آ والدي ا ين اليوم عاكف عىل 

 ال حصاببل كام قد رووا عن س يد الرسل   من اتبوانت ايربنا التائب عىل لك 

ن جاك  نك آ فرح بتوبة عبدك ا   وقد غابمن مضل القلوص اليل نفهثا   مراتبا 

 انذابوآ يح اييح ايقيوم قليب اذلي   ال بوابخشصها عنه فافتح يل برمحتك 

 ماطابواصلح آ مره حبرمهتم وخذ منه   ال دابيف املعايص ومل يرعى لسادته 
نه  حىنوامحل الثقل عنه ا 

1
 من محوهل حتملها ثقيــــهل وقـد شاب   ال عتابحتت  

 اهلل عنهوقال رضي 

 فاين معـــــــــىن مبا حب  هب يل ايصــــبــــا
                                                           

1
 يف نسخة : جىث حتت ال عتاب   



13 

 

 راي ومـــــــــــــيا وزينب  هب يل مـن رىب

 فهين صبــاابت من حب  فا ن قليب صبـــــا

ال ربــــــــــــا  يف ربوة اللــــــــهو يلعب  ك نه ا 

 ماطاعين القلب ال قــلب  قـلت همــــالك يب

 ماليس لــــه ك نه آ شعـــب  يــــــبــاما هو آ ال 

 ماهل يف الرس مـــــذهب  ماحيب الغبـــــــــا

 ايذا القريب آ لف مرحب  قلت هل مرحبـــــا

 ايواحض الثغــــر ال شنب  هل معك يل نبـــا

 ذي حنوها القلب جيذب  عن مساكن سبــــا
ن شيت   اــــــفارو يل اي صـب  مطلبواطلب ا 

 ماعنك حمجوب حيـجب  مابغيته جبـــــــــا

 ان عبد يف السوق جيلب  لوتبـــــــــــا ماتبـــا

 وقال رضي اهلل عنه 

ي فيه ايخنسا وزيديه خباب فتحي الباب فا ين  سرير  يفتح البابحب من  ا 

فتح لنا   اعطنا ماطلبنا ايغــىن لك طــــالب  املكل ال بوابايماكل اي هللا ا 

نك املرجتى ذي لك من جاه   ماطابواسقنا من صفا صفو احملبني   ماخابا 

لينا اياذلي آ ن   ايمسيع ادلعا اي هللا ايخري وهاب اي هللا آ نظر ا 
1

 دعي جاب

لينا بعني اللطف  رمح عبيدك من حرض   ايرب ال راببشف ا  رمح ا   مهنم آ وغابا 
                                                           

1
 يف نسخة : يل دعي جاب  
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رمح الشيبه املثقل وخفف عن الشاب هنا ضاقت   ا   ادلنيا وقـــَل التحسابفا 
ال مقام التقـالب  وانقطع من نسامئ صفوها لك هباب   مابقي يف القلوب ا 

ما فرج   ال حصابواحلفا واجلفا والبغض ما بني   يطلق مغاليق ال س باباي هللا ا 

 راح لك ملا هو هل نعمي آ وتعـــــذاب  آ وقيامتك ذي فهيا تقطاع ال نساب

 وقال رضي اهلل عنه 

 وادلاير البعيـــــــــــــده دانيه ابحملبه  عــــذب اكنت ليالينا بلقياك عذبه
من تشوق  كعبهكنت بني آ هل ودك ايمىن القلب 

1
 طاب قلبـهوطاف آ س بوع بك  

 وانقلنب البواين والصفا خذه خـــــبه  حاكل بغبهمث ذا احلني جاان حول 
واحتف 
2

 بكذبهواختلط ايحبييب القلب صدقه   جبنبهالوقت واس تجنب علينا 

ان حب هل من حيبــه  حبهمااكن فاحك يل اياذلي ان كيف   واذلي يعرف ا 
 عرفوا العبد واحكوا هل جبرمه وذنبه  حمك بهما اذلي ادخل علينا ذا ومن ذا 

 لنحبهيوحض الشلك هل من قبل يقيض   فانه احتار واحملتار يبغا منـــــــبه

  هـزراعته حبمن رضامك وزيد آ زحوا   آ حيوا مواته هببـــهفادركوه آ دركوه 
 هــقبل يدعي معطل يف دعاه آ ومشب  فانتوا الطب اياهل الطب هيا بطبه

 حس بهتنفي الريب تبدي الغيب من غري   جذبهاياهل حمث النقا هل ملتقا آ وعاد 

ن   كس بهوالاغــناه مالقي فيد يف هجده   آ يقن بقلبه امليقنمثل ماقلتوا ا 

 آ وكام اليل مىت ماصاد يش كه كبه  عس بهغتىن فيه مث اعرضه مارد اما

                                                           
1
 يف نسخة : من تشوش وطاف آ س بوع  
2
 يف نسخة : واخلف الوقت  
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 عهل ا ن شاف فيمك هل موده لطف به   فاطلبوا هل من هللا طلبة بعد طلبه

 وقال رضي اهلل عنه 
 رودي فيه خلينا من الصايف ارشب  دانش ا طربدان ايمطربه فا ين عىل 
 مذهيب فيه وحده مايدانــــيه مذهب  وللناس مرشبفا ن يل يف الغنا مرشب 
 طاب يل طاب يل سلساهل العذب ال عذب  عشقي آ طيبفا ن صفا العيش للعشاق آ ان 

 قربوين ومسوين هناك املــــــــــــقرب  العباندموين سقاته به وان يف الصبا 

 شف تعجبآ دخل آ دخل لتنظرها هنا   قلت ماان هنا قـــــالوا بىل ال تغيب

 واجنال ايمعر وجــــه احلبيب احملجب  اببنا البـــواب والرش غيبقد فتح 

 خذ عطاان بال منه وذا طبع من حب  هاك هيناك الختىش وال عاد ترهب

 قلت ايمرحبا ابملقبــلني آ لف مرحب  مانبا منك يش ماعاد نبغـــاك تتعب

ال كام قيــل حيتب  فيغضبال رضيتوا عيل من راد يغضب   ماجزا من حيب ا 

ذا اعطاين الرب  ماعيل بعدها ممن جفـــــــاين وقرب  من هو اليل يسوي يش ا 

 وقال رضي اهلل عنه 
ن ذا خطا   اذلنب اتئبرب هو ذا بذنب ا ين من   غري صايبتبت مما مىض ا 

 فاغتفر ما مىض يل ايمنيل الرغـايب  توبة نصح من صايف صفا قلب هايب

ىل اببك   خايبفا ن من جاك اي هللا مارجع منك   آ يبواقبل اجلاين الراجع ا 

 فاهنا طالت البلوى وطلن الشغايب  املصايبفاس تجب يل وصين من نصول 

ن غريك عرضة  ال ا   ليس لـه فعل ايعــــامل بغيب الغوايب  للنوايبمنك وا 

 ايحـــــارضا ليس غايبايمسيع ادلعا   الوال هل قوى حتمل حلون الغـرايب
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 لف بيين وبني آ حىل طوال اذلاويب  لف اييح ايقيوم بني احلبـــــــــايب

 الرتايبالبس التاج يف وادي صقال   رونق احلور حوري الصفات الغرايب

 ايجميب اس تجب يل ايمثري السحايب

 وقال رضي اهلل عنه
 من ابيه احمليا حبييب جاءين الطب  سامل البارح آ اتين بطــــــــيب طبييب

 فاعرتفت آ ن ذيك اللكلكه والنحيب  للمغيبعند ما الطرف واجلهبه دنت 

 وطييبيه صبا النرص يه ابب انرشايح   نصييبواكرب ذي عش يه يه اكرب فتح 

 انر موىس سامعه للنـــــدا من قريب  العجيبروح عيىس ورس النفخ فيه 

 آ وسالم اخلليل املطفــــــــــيه للرهيب  آ ومقيص البشري اليوسفي الغــــريب

نه خطبــــة للخطيــــب  فامسع آ نصت ملا قــوهل بقلب منيب  واوعه امجعه فا 

 وامهل آ محـــهل ايداعي ا ىل املس تجيب  ينفي الريب عن قلب الفىت املسرتيب

 مغناي اياملعتين يبفاهده آ رشده ا ىل   لبيبمن ذوي اللب فا ن لباك مهنم 

 واملصييبمن صباابت خمطي مذهيب   لويح احملفوظ وانبه بذي يب واقر هل

ن الهوى البحر املهول املهيب  ذي مسومه وحــــــره للقوالب تذييب  واعمل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 تتعبرس هبا رويد التتعب وال العيس   زام تسحبايبن واثق عىل ذا خلها 

ان نبا العطشان يروىرو  مغناك يطربواذلي قد تعب من طيب   ويرشب د ا 
ليه جتذب  آ ان اذهبارسح معي واذهب معي حيث  حفاالر  ن آ رواحنا ا   واذكر الوادي ا 

 يه غناان ومغناان ويه خــري مــــأ رب  من قدابورذي يف ارابعها النور ينصب
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 آ غلبصدق ماغري حمك هللا وماراده   مانبا غريها لك معــــــــــىنر مبا حب
 اجلوف تلهبر يف قال ذا منرشح والنا  دور عىل الساق والعب نظرين وانمن 

ن شكيت آ وبكيت آ وبت لييل   آ ان معذب دارييف عذايب والحد   تنحبوا 

 لكن املش تىك يف لك معدى ومذهب   من عبمانفعين واليطفي البىك حر 

 مطلبوذي منه رب ال رابب ذي يرىج   ماهو آ ال ا ىل من ال لنا عنه همــرب

 اذلي مالنا غــــــــريه وعزته من رب   ربنا ذي هو آ قرب قرب ممن تقرب

 اذلي منه نرهب واذلي منه نرغب

 وقال رضي اهلل عنه
 قرانظره به و امست رايضه خصيبه  وافا حبيبهريب احملب اليوم ـبلغ

 لهيبهجات يف العرض واطفا هللا مباها   عرف طيبهعند مامش نفحه من شذا 

 فاحك للناس وافرح لك من به شغيبه  برد اذلهيـبه وابرد ت حر وهاجه

 الصعيبهذي هبم من رىق مرقا الوعور   الصليبهالعصوب من قداان وقل ل هل 

 فر به عىل آ ثر جنيــبهـــكهم مس جع  جرية احلمث حــالنه ش بابه وشيبه
قل هلم سوه 
1

 وابرآ  طليـــــــبـهحط ابخمرمه دعواه   اياهل احلرب فانه حريبه

 قال قد حب يل خيل احملايك التعيبه  وذيبهمن طالبته والراعي اصطلح هو 

 َ ن جنا جاين آ وخصم بغايل مصيبه  بهـ د يل مهنا والقري ع  واترك اليل ب  وا 

 ضوء آ هتدي به واضو اليوم من هدايتك  قلت ايرب خذ بيده ووفر نصيبه

 امره بغيبهاي هللا اغفر ملن قد خضت يف   رد رآ يس وقويل يف ادلعا ايجميبه

                                                           
1
 سوه : يكفي  
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 وارمح آ مة محمد فاهنا يف احلنيـــــــــبه  آ وذكرته بشني آ وراته عيين بريبه

 وقال رضي اهلل عنه
 د تغيبــشوفه الليهل آ قبل بعــد ماق  ابلصبا هبالصفا  الصبا اياهلهب نود 

 لظى كري يلهبوانطوي مثل من هو يف   تقلب مغيبه ليايل منجا وقد يل 

نه الليهل عيل   روي بعد ماغبفاش تفى القلب والقالب   آ رشف الربواعرتفت ا 

 فاكتبوا من الكيم ذي يورخ ويكتب  ينصبيف صبيخ اذلي يف جوها النور 

 فيه ل هل املعاين واحملبــــــني مطلب  آ كتبوا منه فانه حني حيىك به آ جعب
 سار فيه الطرب وامىس يغين ويلعب  من حبحني يعرض يف اجمللس عىل مسع 

 ماه يرشبآ هل ذا واهل ذا كني من   فا ن فيه الكفايه عند لك آ هل مذهب

 من اذنبقول واس تغفر هللا ذي يسامح   يف حروفه دوى ل هل احملبه جمرب

 عن املسيبيش من ارسار مايروى   ا ن يف طي معناه الغريب املغرب

 ذي هبا يف اجملامع للجامعات خيطب

 وقال رضي اهلل عنه 
 آ غيابواصبح ادلين واهل ادلين من سوحنا   وذا وقت اال غراببلغريب آ نت الغربه 

حظها حرها يف اجلوف هل حر لهاب  ال كسابظلامت والقلوب آ ظلمت من رين 
1 

 يف احلفا واجلفا والنوف واخلوف ايحباب  وانامتها رماها يف فيايف التــــقالب

عرضت هل آ س باب آ ين مافك منه آ س باب
 ا ىل يح ال جناب وافضتيل لو اس متهلت   2

                                                           
1
 يف نسخة : حطها جرها يف حر حرحور لهاب  
2
 يف نسخة : آ ين ماانسني منه آ س باب آ عرضنه آ س باب   
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 الغابفادن من ساحت آ هل احلمث يف الليل   البابآ معت آ بصارها وافاكرها واخطت 

 ابـاندمه واجعل املغىن جلــــريته ال حب  ال لبابب آ هل نرسها ايعيل النجدي واب

 ال عتابالزم آ بوابمك مطروح يف ترب   الباب الزمآ دعهم قل هلم ابخمرمه 

 وقال رضي اهلل عنه 
ذا اتعبك  ن بدا منه صدق آ و شفته يكرث بكذبه  عتبهايظفر التعاتب حد ا   ا 

 ماعلهيم حــــرج ماعندان فيه حس به  البد هللا ميزي بني مــــدحه وس به

 بـه مالنا ميل مما هللا عليــــــــنا حمك  مه وحننا سوى لك حماسب بذنبه

 هـماابن غلبمن هو اليل من العشاق   احملبهواملالمه عىل من الم حد يف 
 آ و من اليل معه حيهل ملا حــــل قلبـه  داواه طبهآ و من هو  اليل من آ هل احلب 

 آ وكثري وعزه ذي خـــــــــذوا مث ذبـه  لياله حنبهقيس ذي قد مىض يف حب 

 مامه آ ال عىل ذا احلال هبـــــــه هببــه  آ و مجيل اذلي اكنت بثينة حتبـــه 

ِّه ذا سار ركبـــــــــه  كن كاممه ومن انداك مهنم فلـبــــر  واتبع آ اثر حادهيم ا 

ن رست نود اندهيم واثر القزع به واطبقت به وجاها الس يل يف غرق   وا 
1

 شعبه

 حبــــهواسقين منه فاين منذ ش تريت   قربهوآ رشب وامل منه آ لف فاغتسل منه 

 فيه سلوه وهو قهوه فكن التغـــــــبه  حب رشبه فياطوىب ملن اكن رشبه

 ظفر بهمن منام الطبائع ذي شفي من   التغبه فهو ل هـــل الرسائر منـــبه

 فانطرح بني غدرانه ورس وارع عش به

 وقال رضي اهلل عنه
                                                           

1
 يف نسخة : عرف شعبه  
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 مبنا ودوالبجيت ابدخهل ابلقي فيه   نا اببالغ بلغريب انفتح يل يف طريق 

 قال عينك قدا ابب البالاي وال س باب  آ هل ال لبابقام يل فيه واحد يف خيال 

 من خربته لقيته يف معانيــــــه كذاب  فيه دعوى بال معىن وفيه التكثاب

 مراتبقلت هل وين ملجا اليوم من اكن   ايقل اال غرابآ ه من غربة آ هل ادلين 

 قال يل ايمعر نشدتك فهيا التعجاب  ال جنابمينه آ ويرسه آ ين آ هل النجا آ ين 

 ايمعر خابخاب من اليرى مشس الهدى   تغيابماترى نور مشس احلق ماهل 

 قال هنج النيب وآ اثر صفوته ال حصاب  ذا حابقلت زدين بيان ا ين ملهنجك 

ىل كرثال جناب  ل راببخري من مجع افاهنم الش وهللا   رس علهيا والتنظر ا 

ن شيت تلقاه وهابثق به آ عبده   سهل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 حول اببهذي جييب اللجا واهل اللجا   ادلعا بهايبن جار هللا آ دع اليل يليق 

ليه اال انبه منهجل س بحان ذي   ذي به الفقر ل هل الفقر عني الغنا به  ا 

سهل واحمو فا ن احملو حنو
1
 قل ذلي جاد ابلنعام عىل لك اببـــــه  اال جابه 

 برش آ قوام حذرمه من آ حىص حسابه  دعاان وفصل يف دعاية كتابهذي 

فاسلموا هل
2
 هـالسحابغري يف ابحة التخليط حتت   ابهـوحننا ماقرعنا عت 

 دآ بنا اذلنب والتقصري والعفــــو دآ بـه  لك ساعة لنا بني املعايص انرسابه

كتسابهفا ن تكرم وسامح من سببه   ماوس يهل سوى حسن الرجا يف جنابه  ا 

                                                           
1
 يف نسخة : حفوى اال جابة   
2
 يف نسخة : سلموا هل  
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ال عدل  نه آ هل الكرم وا  وآ هل النسابهمن هنا من هنا آ هل القرب   هو عذابهفا 
1 

 حققوا حق من الهل وزيـــر آ ومشابه  مذابههمجهم حارت آ فاكرمه وامست 

 فاس تقاموا عىل التعظمي هل واملهابه

 وقال رضي اهلل عنه
 الرغايبسل جزيل العطا البادي ببذل   لك طالبسامل آ طلب من هللا منهتىى 

 حاجبلك ساعه مفا من دون رمحته   مواظبالتعدي عىل ابب ادلعا هل 

نه كثري املــــواهب  الوال رد من انداه ابلصدق خايب  فادعه اكرث عليه ا 

 الختليه ايسامل مفا هللا بغـــــــــــــايب  ابملطالبوالطلب منك عنوان الظفر 

 جانببل هل افضال ظايف الظل من لك   غالبعن من آ قبل واليغلبه حاشاه 

 من قبيحه والظلت عليـه السحايب   اتيبمع لوال آ ن ذاك الفضل مااتب 

 احلقايب حامالتوانزل الغيث حتمل   املعايبفاس بل السرت ايساتر عىل اهل 

ال معاصيـــــنا تصب   هايبعل رمحتك يس تأ من هبا لك  ن وا   املصايبم 

 فا ن حس ناك مايرىق لهــــا ابملاكسب  حتاسبرم الايرجاانــفاعف عنا ك

 شايبذخران يوم مييس مفرق الطفل   والصالة عىل طه حبيب احلبايب

 وقال رضي اهلل عنه
ن دعا داعي من الغور   وكذبهواحص يل ايعيل ماقال صدقه   لبهبلغريب ا 

نه اليوم جا مرسوم سايق احملبه  كـــــــتابه وبني يل رشابه ورشبهجا   فا 

 فانتشقت الشذا يل هب يل من همبه  اس تار جحبهواظهر آ رسار اكنت فوقها 

                                                           
1
 يف نسخة : واهل النيابه  
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ايعيل قابلت كي عىل وجه قلبه
 قابال منه مايلقيه انقــــــــــــــهل هل به  1

 غري جيـــــــــبه عىل ماهو وبني ونبه  مااخفي ايعيل منه حبهمثل ماقال 
 فارو عين وقل ل هل القلوب املغــــبه  اال شاكل واشهد به رعايه وحس بهعند 

 ماتشوفون غــــــدرانه مديره بعش به   سال شعبهمن بغا مايرى مااليوم قد 

ال انل منـــها حبس به ن بغا حد يزنه  مايرد وارد ا  ا 
2
ن بغا حـد يش به   وا 

جذبهالصدق هو ملن هو قام حيصل به عىل 
در   3 ن دريت ا   واس تجن اجلنا منه واخبها 

ن توارى عليك آ رمه مفا مث نس به  وا 

 وقال رضي اهلل عنه
قال برهان قليب ايكثري التقالب
4
 غي لعاب غاوي الصفا يل والطاب  

ذا جاه داعي   من اتبالوال اتب من جرمه مع لك   من هنا آ ومن هنا جابغري ا 

 كذابويش بك آ يش بك داوي ورى لك   حسابقلت ايقلب ماهذه صفة لك 

نك خمليين غرض   ل غرابيش مع اهل الوطن مين ويش عند ا  ل هل ال س بابدامي ا 

 مهها شابمن معانيك حىت الرآ س من   ومراتبمر معري وان ايقلب خايف 

بليس يكفي من جنايه وجناب  وارجع آ رجع عىس البواب يفتح كل الباب  فالعن ا 

 ملتجي حمتجي منقاد يف قيد ال داب  احلابعكل ا ن مقت هل يف موقف العاين 

 ماخابفانه من جاه رايج ابسط آ يديه   آ وحتسابيرتضيك آ ويداخهل اعتقاد 

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : مث قابلت كي ايعيل وجه قلبه  
2
ن بغا حد يطفي    يف نسخة ابفضل : ا 

 
3
 يف نسخة ابفضل : مان يف هو ملن هو هو عىل الصدق حدبه  
4
 يف نسخة ابفضل : قال برهان يل قلب كثري التقالب   
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 وقال رضي اهلل عنه 
وانتظر عني فضل اجلود  منه مطلبقليب آ وصيك التطلب بيش 

1
 تعطى وتوهب 

 عن مراده ا ىل مااكن هل فيــه مذهب  فاايك تذهبواعمل ا ن هللا آ حمك منك 

ىل الربواقرع آ بواب جوده ابفتقارك   واحذر تغالبه تغلبجل والزم ال دب   ا 
 واحذر احذر تقرب ابنتساب آ وتنسب  مبن حبوابرص اذلل يف ابب الهوى آ ليق 

ن ذكل  ال به ا  ليه ا  ذا اكن يف ذاك اذلي قلت   آ نسبالتقرب ا   مرشبمث ا 
 ولعاد ترهبواملمزوج عطاك ارصف ما   ادلير وارشبخذ من السايق الك سات يف 

فان يف السني من ال رسار ماليس يكتب
 منك واصوبمن ال دب وابتغا مايرتيض   2

 والمتخالع به هل يف ميادينه آ طيب

 وقال رضي اهلل عنه
ذا كنت  هنا هبت ا   مراتبهبت النود واس تامن هبا لك   هباببلغريب ا 

 فا ن فيه املعاين للمعىن به احلـــــــاب  منه ماطابفارو ماجاك من قويل وخذ 
حه تروحيه وحد منه ينذاب   واطيابالهوى مسفيه ل هل الهوى اياهل   حد يرور

 لك من ذابذقت مخر الهوى العذري مع   وقاسيت ال س بابمن قداين حتملته 

 فيه طالبفامسوا آ ههل لفتوى مذهيب   التحجابذقت ك س احلال منه وك س 
 ذا وآ هل اخلالعه كــــــهم والتنحاب  واس تقوا من مدايم من حرض مهنم آ وغاب

 من مطاهل وآ طواهل وشغل التــــقالب  وهو شابحد صبا من صبا هذه وشيب 

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : وانتظر فيض عني اجلود  
2
 يوجد فراغ يف نسخة الس يد سامل العطاس وحصحناه من نسخة ابفضل  



24 

 

 فتحوا هل داير آ هل الهوى والرضا آ بواب  التعجابوآ خر آ سقوه سلساهل بعني 

 بعض ال حصابفاطلق القول وآ وما به ا ىل   فهيا ويش مت ال طيـــاب ينظر اخملتيب

 اياهل ال لباباملىن ذا مىن آ هل املىن هوذا   ربع ال حبابقال قف ها هنا ذا ايعيل 

 ذا حمل الفنا ذا الباب ايقارع الباب

 وقال رضي اهلل عنه
 من الكم الرجال آ هل الالكم املهذب  عبدرمحن جا يف مايدون ويكتب

 واجلنيد اذلي مامثل مذهبه مذهب  صبمثل ش بلهيم ذي عاش مابيهنم 

ن ماجزا من حب   واملوده لها حــــــرمه تراعى وحتسب  حد غريحيتبقالوا ا 

 وادلي حبواذلي هو من آ والدي ومن   معىن ومأ ربفاحك يل اياذلي يل فيه 

 آ وجبابال عراض ما اذلي قد حىك عين   واذلي من قراابيت يف القربه آ قرب

 بينوا ال مر وابدوا اياهل ودي املغيب  يلهبواذلي برد آ حشامك وابطين 

ن عبت اياعيب  القيت معتبفا ن ما واذلي هو هو بدا   ماقليــنا والقلنا كل ا 
 ضوء وغهيبصيح واهري بمك يف لك   ل جهل مذبذبفيش ذا احلني ذي قد رصت 

 قفا املكسوب خبا بمك خبالوال يف   مابدا منمك ابدي والنــــودمك هب

 وقال رضي اهلل عنه
انليس عنــــها باكذب  من خياطبخاطب الوصل من ليىل اس متع   وارو ماارويه ا 

 واثبت آ خبارها يف اسفارها لك اكتب  املذاهبفا هنا قدروت عهنا روات 

 عصايبلكن القوم فامي ارووه صاروا   الغرايبفاكرثوا واظهروا عهنا الوجوه 
 بيهنم بون من رامه يشوف العجايب  يف املشارق فرق مهنم وحد يف املغارب
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 رشهبم كهم من غب ماغيل سـايب  زي آ جانبينظر ا خوان من ال بوان يف 

 الرغايبفان بغيت الصفا الصايف ونيل   واملواجيد ش ىت ال ختالف املشارب

 القلب غايبخاليا عن علومه حارض   قف عىل ابهبا وقفة فقري مـراقب

 فاقد احلس واحملسوس من لك جانب

 وقال رضي اهلل عنه
ن جـار هللا منيع جنابه  ويل ايمن رجا غـــــــريه ونوخ راكبـه  ابجبــــري ا 

 هــعند جور الزمان آ وعض انيب بناب  هــميمه واهرتا ب آ وعند رايج كامه 

 وانتظر رمحة الرمحن واكرث طالبـــــه  فاطرح احلول والقوة وقل كها به

ليهابفتقارك   وافن به يف فنا اببه ودم قرع اببـــــه  افتقارك غىن به ا ن ا 
نه آ عمل مبا يصلحك يف لك اببــــــه  آ بطت ومادت اال جابه واحذر امليهل ا ن  فا 

ن رفعك آ ووضعك ادران قدها  ن الرضا به جنابه  اس تجابها   وارض به كل وكيل ا 

 آ ين فكرك وذكرك يف ال زل ايزالبه

 قدر آ مرك ودبر كل وحقق حسابـــه  القمل ابلكتابهقبل جيري عىل اللوح 

 فيه حىت قىض كل مامىض واعتىن به  نسابهقبل كونك بتكوينك فهل كل 

 آ وهو آ بدا جبوده مابدا من جحابه

 وقال رضي اهلل عنه
 النود والسايق دىن ابلرشابوهبت   احلني طابنعم نعم طاب ايموشوم ذا 

 وابت مييل علهيم من ذليذ اخلطــاب  وقال اياهل احملبه هيت من لك ابب

 العتابقد صاهبم يف حبور احلب حب   ومه يف التيه ماواحد يرد اجلواب
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ال آ هل احملبه   صوتش جيابفشيل الصوت وادعي عل   لبابغدا ابل لباب وا 

 الطيابويفهموا منش آ رابب الطوااي   ادلانف التعابعىس جييبونش القوم 

 وقويل اليــوم اياهل احلب مت احلساب  اكن شابتلطفي واعلمي الشيبه ومن 

 مفن بغا يشرتح معنا حيط الثــــــياب  والشوش غابصفا صفا مرشب العشاق 

 يقول ماقال ذي سن الهوى الهياب  واههل جحابخييل الكون فا ن الكون 

ذا صفا الوقت منك   فلك مااكن فوق الرتب عـده تــراب  ش تيت الش نابايا 
ذا انت رايض فليت الناس مره  ذا اعمتران فياريت املنازل خـــــراب  غضابا   ا 

نه صوابومه يقولون ذي يبغون  ذا انكر وعــاب  فا  ن قال قائلهم ا   هناية ا 

والقحابمعر حيب املغاين والسفل 
ان تعرضنا وماقــــــــال صاب  1  يقول فا 

نه اتبوهو بال لوم اتب هللا عليه   ومه حبمك السوابق والقضا والكـــتاب  ا 

 فال يبايل ومن خانته ال قــــدار خاب  واذلهابومن رعته العنايه يف اجملي 

نه آ عىل جنابوخمتها اس تغفر هللا   ماسرتابومن دري وين يلقي مدحقه   فا 

 احلامــــــد اليل ظللته السحابمحمد   الراكبوصل اي هللا عىل من هل تشد 

 شفيعنا يوم ختضع عاصيات الرقاب

 وقال رضي اهلل عنه
 احلبيب اذلي يف الرس واجلهر حيتب  احلبيب املقربكيف ايفاطمه حال 

 طعم تذاكره آ حىل يل من الشــهد واطيب  واطربواذلي حني حد يذكره يل حن 

 واس تبــاين واحض الثغر ال شنبسلين   آ علميين به ا ين يف عذايب معذب

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : معر حيب املغاين يف الليايل الطياب  
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 من آ شعبعكس آ مري عيل خالين آ طمع   مهين مغين غري صفــــــايت وقلب

لينا تقـــرب  ريهتا بني ابمــــــــــدرك وبرحج تعرب  ريت ايمطربه هينن ا 

 ون ايسول من حبو اكن طابت لنا س ي  ابن ثعلبريت عرشان يرجع يف حشوح 

 ايدوى لك دا اياغال من املسك واطيب  املسبسبوانرشحنا بقربك ايس بيب 

 مرحبقل وجب ايمىن قليب ومنا آ لف   الهبماجتي عندان ساعه مع النود 

 واقربجيت به ايريض يف حملة الطرف   ضبضببك عىل ماتبا لوقلت يل شل 

 وقال رضي اهلل عنه

 مفـن راد يرشب فيرشب  صفا الراح اياهل احملبــــه

نه توجب  آ قبلترى سايق آ هل الهوى   فقـــــــوموا هل ا 

ذا جــــــــا  نرحب بــــه آ لفني مرحب  توجب علينا ا 

 مـدامته والك س مذهب  بدا للنداىم وبيــــــــــــده 

 عىس الشوش عنا يغيب  وقال ارشبوها وطيـــــبوا

 مفا يف المتـخــــالع معتب  وخلوا احليا واسرتحيــــوا

ذا ربمك جــــــاد واعطى  خذوا مابدا من عطا الرب  ا 

 الهوى هبترى النود اياهل   عىل ذا بطربه وتــــــــيه

ذا هبت احلـــايه آ رصوا  هبــــــــا يف شامل وآ زيب  ا 

 تسحبمع الرحي يف البحر   وخلوا جالب املعــــــاين

 وسريوا عىل لك مذهب  ا ىل حيث ما هللا هداها

ن املقـــــايض   جتي ابملــــراكب وتذهب  مع القدره ا 
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ن تأ ىن  دعوها دعوهـــــا مع هللا دعوها ا 
1
 آ وخبهبا  

ذا اكن ايقـــــــوم رايض  مفن راد يغضب فيغضب  ا 

ذا اكن رايض علينـــــــا  والسبسوى عندان املدح   ا 

 ا ىل جنه آ ونـــــــار تلهب  رضينا حبمكه رضينــــــــا

 فهو عنـــــدان ذل واطيب  وماجابــــــــه هللا وراده

 وبعد حبمكــــــــــه وقرب  قد آ سعد حبمكه وآ شقــــا

 فهل ما بىن هللا خيـــرب  عىل ذا بىن لك مبنـــــــا

ليه انهتىى ال مر واطنب  تعاىل تعاىل جاللـــــــــــه  ا 

 جعب منك ايذي تعجب  وماذا جعب اياهــل ودي

 عىل كــــيف ماشــا تقلب  تعجب وال كوان بيــــــده
 وهمام تغـــــــــــالبه تغلب  وان آ وصيك كن وط رآ سك

ذا كنت تبغا السالمــــه  تــــأ دب تــــــأ دب تــأ دب  ا 

ذا طــــاع واذنب  وايلك من اليــــــرى انه  مقرص ا 

 آ شعبفهو يف الرجا آ طمع من   وهو يرجتي لك رجــــوى

 مفا بعــــدها ذنب يكـــتب  وخنمت ونستــــــــغفر هللا

 وقال رضي اهلل عنه 

 ابنكسار وذل من خمافة عــــــذابه  حتت اببــهايسعيد آ طلب هللا واخنلع 

جابــــ  هــابــــيف جحفور الشكور احملتجب ـالغ  هآ دعه آ طلبه عل انه تقع منه ا 
                                                           

1
 يف نسخة ابفضل : دعوها ا ن تواىن  
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 هـفاتثق به وقل ايمن وثوق الرجاب  اللوصفه مشابــهمالنا حد سوى من 

 جنه آ دركه ايتواب قبـــــل انتشابه  وقع يف حنابهشف ا ىل عبدك انه قد 
 وآ منه ايعظمي الشان مما هيابـــــــــه  واهده ان الهدايه منك واجل اش تغابه

 وانت ايرب الطف به وهون حسابه  ومكث انقالبـهمن عذابك ومن مكرك 

 يوم لك من اهواهل يقع يف انرضابه  يعدم جوابـهعند ضيق املعارس يوم 

 قطع النسابهيوم ال جسام تنرش يوم   هـــيوم كني نفسه يف الشدايد هباب

 هــــاي هللا ارمحين ا ين قط مايفر ابب  الطالبهيوم يس تقيص الطالب من اهل 

 هـش باب اـقبل يفنشف بعزتك ذهل   آ ولبابهرف بذا العبد ذي مافيه فكر 

 والصالة عىل امحد عد طش السحابه  هــخده ترابقبل يلحد ومييس طيب 

 ذخران ذي ينجي يف التعب من دعا به

 وقال رضي اهلل عنه
ابيه يعقوبسكل ايمن عقل يوسف عىل 

 ايمليب دعا ذا النون ايشايف آ يوب  1
 تلهتب دوباذلي اطف وابرد لظى ال حشا  لك مطلوبايجميب اس تجب يل واعطين 

نين اليوم جيتك   مغلوبغياابت طالب العون اي هللا يف   مسلوبطايش العقل ا 

 الهوى لوببني نفيس وش يطاين وداعي   خمتلف مكتلف قليب وقاليب مقلوب

 توبجننا تب عيل ايماكل آ مري عىس   لك ساعه ويل من ماطر الفتنه آ ش بوب
 قد امضيت مصحوب يل فاميفاجعل اللطف   مكتوبآ مر  وان س بق يف قضا علمك عيل

 وجملوباياذلي اخلري كه منه ابدي   فانك امللتجا ايحب من اكن حمبوب

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : عىل بوه يعقوب  
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 مشغوببني ظلامت ظلمه خمتفي خيف   ايجميل العظامي جاك منرض مكروب

  مصحوبوالعبد  اي هللا آ ال اىل عزتك  ماهل آ ال انت ماهل يف معانيه منسوب

 عاصب ومعصوبيف حياته عىل مواله 

 وقال رضي اهلل عنه
حاريث جا كتابك
1
  راعيه يعربلفظ يشهد ملن رآ ه ان   يعجبمنك معناه  

 فاس متع ايبن مره مانظمه اجملــــوب  منه يطربفيه يش يضين العاشق ويش 

يف مقالتك 
2

 ذي كنت غيبوهللا انك حبثت الغيب   الهوى ماهيهببآ رى نود 

 اليوم موجبواعرتفنا ان طاعتك آ كرب   حنجبوانك آ ظهرت ماكنا من آ ول 

 لوتباان يف امليـــــــــفا ولواكن يلهب  مارمسته علينا اكن ماعـــــــاد نغلب

 اخلبراعنا من كتابك ذي قد ارسلته   مانقول ان ذا يصلح والذاك خيرب

اغباشهايح ذيك النوايح ذي يف   ويسحبشوف ملا ورى قاع السفييل 
3
 الطب 

 وقربيف طالبه ماابغي العمر وابعد   حبذيك يل جن اذا خليهتا واذلي 

واطلبغري يف شقها ماذي بنا دور 
 وحسبر من هنا الهنا وافكر ومور   4

 مطنبقال قبيل وان يف مثل ماقال   قايل جمربال مر غري اس متعت آ بيات 

 عشبابه يرجع عىل العاده وان زيد   عادان طارد آ مايل وابلكرس خيضب

 مكعبمنه اىل اطالل وادي فيه ايرب   جمنبي هو يبا الكرس خيضب يل ونور 

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : حاريث جا كتاب منك  
2
 يف نسخة ابفضل : فان قولتك  
3
 يف نسخة ابفضل : ذي يف اجناهنا الطب  
4
 يف نسخة ابفضل : غري يف شفها دويب آ اندور واطلب  
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 ره مطحلبـماهو آ ال زمانه ايبن م  الغبوادي الغيد ذي مايش تيك زرعه 

 وقال رضي اهلل عنه
 بهمش تغب ذكر املعتين من هل زمن   حبهحب آ ذكر ملن سكل ايبن جبري 

 احملبهواجهتد يل ودور وانشد آ هل   هــــعل يراتح المسيت هل سول قلب

 ويعطيه طبه عاد حد ينقد الشايك  فيه ذبــه الهوى قل هلم عاد حد اياهل

 هــجح الهيا وسري هوديج بني رسب  ابتعنا اليه ابلقي حملتــــه كعــــــــبــــه
 همبهعيل من وانشق الرحي ذي هبت   وحزبهواكتب امسي من آ خدامه وجنده 

صفه يل وابده ان حط خط 
1

ال ايودل  فيه حس بهكل  ن ابن وا   هــسعد شب بني ا 

 وهل ورواين ماكنه وشعبهـــــحام ح  هــد ريت ليهل منبــــيل وصوفه فنا ق

 واهبم امسه فياريت املنبه غلط به

 وقال رضي اهلل عنه
 العاشق احلابناها عنا يدري به يف غ   ش بابصوت مأ شوم ايهامش ملن حب 

 ابـــــكري لهآ دخلتين مبغناها وسط   آ س بابمالها اليوم زادتين عىل اس باهبا 

 والطابذي من ابعادمه الذل عييش   آ غيابهيجتين اىل ال غياب ذي مامه 

 قالبتقلبه  هل صفه بني خلق هللا  ايحصابفا هللا احلاد للهاوي من البعد 

 ابــــليهل معىن ومرتيف هناره ويف   مايعدي حليف التفرسه والتنحاب

 ابلهوى خابذه صفة من بيل اياهل الهوى   س بعه آ بوابفان قدل ابب ايهامش فتح 

 معانيه دوالبسلين اس تفت من هل يف   وهو شابمن دخل فيه شيب منه رآ سه 
                                                           

1
 يف نسخة ابفضل : ا ن حد حط كل فيه حس به  
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 الاي وعذابـال يف بمالقيت اههل آ    سقمه والطابقد طعمته وذقت آ سقام 
 ك هنم عند ماكل يف اللظى والتقلهاب  والجابحني يشكون اىل قاضيه الاصغا 

 وقال رضي اهلل عنه
 عود اليوم ايبوبكر يش اكن غايب  حب احلبايبايبن ال س باط عاد اليوم 

 اليوم شايبقلت للنود يل وافيته   عاديل حني هبت من قدامه هبايب

 الرايض اخلصايبايت مرسحك ذا من آ    الشغايبعيل  عمل اينود ذي نكش

 من رىب يم ذي فهيا صنوف العجايب  الكتايبقال مرسيح من حيث انتعاش 

مج يش مهنا صايب ويش غري صايب  ذي بدت فيك مما القت صفات العجايب
1
 

ذا   القيت هايبذي فانت ذي كنت من جرمك   جيت اتيبتب عىس ميتحي املايض ا 

 الرغايبخري وانفع ملثكل من صالة   ذوايبـــــفان ساعه ترى فهياجعيد ال

 وقال رضي اهلل عنه
 صليبهابفين الروح للصاحب اذا افىن   بهــ آ لف لبيك من جيد جواده جني 

 خب حمتاج يف شفك لرضب الرطيبه  الوعورالصعيبهخب واسقط معك واريم 

 ماالهوى ابلرضاسلين فنا املغتذي به  هــــبـ الوال ايخبريي ردها خوف هي 

 هـخص ايابجبري آ هل القلوب اللبيب  ماهوآ ال يقوده ال متـــحانه غصيــــبــه

 وانت قلت انه آ وعد واتبع الوعد عيبه  مبن البيل بــهقليب  وانت قوكل بىل

 ش نيبهوارض ابلوعد واقبل عذر صايف   قف عىل ابب فتان الوصوف الغريبه

 عىل حمبوبك انك حتيبــهاصرب اصرب   تعيبهواطعم املر حلوًا واحذر احذر 
                                                           

1
 هذا البيت واذلي قبهل من نسخة ابفضل وغري موجود يف نسخة الس يد سامل العطاس  
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 وطيبهفارم مرماه واقبل منه خبثه   وانتظر وعده ان آ لطاف ربك جعيبه
 حراسة رقيبهخاف ما غيب آ ال من   اخلصيبهيصلح آ مرك وتصبح يف الرايض 

ذل من عمل انجز
1
 الرضيبهمسه يل خلين اعرف كيف رمس   هـحني يبدي هذي ب 

 حبيبهفارعها ابذلي شاف احملن من   هــــــخلنا ارميه ابسهايم والزم تصيب

 طبعها تلقي املطلوب يف ايدي طليبه

 وقال رضي اهلل عنه
 ويف اال جنذابه ريت مش هبك يف ملعك  من مشابههل ريت كل ايبريق امحلى 

 جحابـهشفت عذب اللام ملا بدا من   فانه البارح آ بدا يل جعايب جعابـــــه

 هامللتقابــــ مث حني افرحينابن يل   من حسابهكنه البدر حني آ وىف ندر 

ميل مين  مد كفه ا ىل ثوب احليا والتوا بــــــه
2
 ويبغاها عيل انقـالبــــه 

 التقفي مبن تقفاتك آ كرب عـــــذابـه  قلت ايقرة العينـــــني مايه غالبـــه

 اس تجابهمعتين بك يبا ايعذب منك   طالبهمن مضت غرة آ ايمه وهو يف 
 هـــانل قصده ولو مافيه للقرب ابب  يف ذهابـهمن سام اجلود ذي من سايره 

قال يل ان اكن
3
 من شعابهبيننا البني خذ ماء غيثنا   تبغاها تصح النسابه 

واجنرد يل وكذ بني احملبني اببــــه  واغتسل به من آ وساخ السوى واجلنابه
4
  

 ال اخملتلس من ثيابهفان ما يبغي آ  

                                                           
1
 يف نسحة ابفضل : انير 
2
 يف نسخة ابفضل : مال مين  
3
ن كنت    يف نسخة ابفضل : ا 
4
 هذا البيت واذلي قبهل منقول من نسخة ابفضل وغري موجود يف نسخة الس يد سامل العطاس  
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 اهلل عنهوقال رضي 
 زارين ايمحمد بعد ماطــــول الغب  اذلي حبايغريبه رسى الليهل خيال 
 حبري اخلبذاك ذي حني خايل به رضب   شوفه الطبريت عيين ترى ذاك اذلي 

 ربــــالمتاديين آ عطف ايحبييب وق  ايمغيب داــــسوه يكفيك من طول امل

 وغربمامعك عمل اين فيك رشق   قرب امللتقا فان التفــــــراق يتعب
 تقلبواذل ــــخوف اليقلبونك والع  من هنا الهنا لوح عىل الناس واكذب

 كام يوم اان اغلبوانت غيب ال ثر واغلب   مغربفاهنم لودروا بك ردوا الصبح 

 اي هللا اغفر لنا واسرت علينا وجحب

 وقال رضي اهلل عنه
 زبيبـهف ـآ ين يل جزعك من دوح قرق  هللا يصيبهانرص آ ين اذلي صابك عىس 

 وهيبــهارتعاش  ذي خيالطك يل مر  آ ين رسل اذلراي الفاحامت الكعيبه

 طيبه ورورحكامجلعه  ابن كل ليةل  هـالش نيبوانت قولتك ماشوم الامثن 

 آ حك يل بـهفان بغيت النقذ اياببشري   هــــخذك بني العدد مس احملبني طيب

 طليبهقوم يل ساروا الطالب توىل   بمك من كتيبهخلنا اغزيه وارسي هل 

 غذي بهاياهل طرد الهوى العبد املغين   واحملب املفارق يوصـــــلونه حبيــبـه

 راح بني املاكمن يف الضحى مادري به   دحقت ظهره العوج الطموح النجيبه

 بـــــهالمتاديه خلــــه قد كفاه اذلي   بهــــ الغري  ا رث للعبد ايزين الصفات

هـاخلبيبار ــــس يد الكون ينجينا هن  هنرتي بهوالصالة عىل امحد ذي غدا 
1
 

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : هنار احلسيبه  
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 وقال رضي اهلل عنه
 يف كتايبواحك ل هل امحلى الغريب مبا   اهل القبايبايبن جار هللا اس تلفت يل 

 وغايبمنهتىى املش تىك يف لك ظاهر   ايبـــــخص به غاية آ مايل رفيع اجلن

 اخلطابللعهود اذلي عاهدت يوم   والي حنت راكيبــقل هل اليوم ايم

 تذل الصعابوامح واهنض معي هنضه   وابــآ جنز الوعد واجعل يل برد اجل

 انيبخلنا شل صويت يف احملارض و  خل ايوايف اذلرع املنازل تــنـــــــايب
 ايندميي صفا وقـــــيت برفع احلجاب  احلسايبقول ذا اول حسايب ذي حسبت 

 دانن التصايبفانبسط وادن من اندي   آ رشقت مشس يويم وانفتح قفل ابيب

 رده واحذر تغرك المعات الرساب  وارشب رشايبواسع فهيا عىل مسعاي 

 الصوابوالصالة عىل امحد س يد آ هل   ايبــفاهنا قرش حائل دون طعم اللب

 وقال رضي اهلل عنه
امت الراكيبعمل ايبرق من   النجايبوادي آ هل احلنايب واحلواين   وادي ح 

 واحامتل النوايب يوم نوب النوايب  املصايبوالنفوس العصيبه عند صب 

 الراكيبواهل اندي الندا ذي به تناخ   ثقال احلقايبوامحل آ هل املغارم عن 

 من غرايبعن حاممه وعن ماعندمه   هات ايابرق آ علمين فنا اليوم غايب

 احلبايبفاهنا ذي دعتين يوم عيد    ابلرواايالعجايبوارو يل عن سلميى 

 آ وغري صايبقالت اين معك يف صايب   الرغايب واسهنتين وهنت يل بنيل

 آ وجيت هايبقلت خاف ان دهاين دايه   حتاربقول ماقلت واحرب حني شوفك 

 فيش خايبماحصليت وردييت ال مل   الطاليبعند عدو العداه آ وطالب آ هل 
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 ان انب انيبفالتفت حنو ابيب وانبين   الوعد عايبقال آ ين انت من اليصدق 

 الليل سايبقل لها محلها منذ امس يف   فانت ايالبارق اخلارق جسوف السحايب

 وقال رضي اهلل عنه
 رشاباذا كنت طاب واملاء صفا فارشب   والغنا طابطاب ايسهل هبت نودان 

 واشعابآ رص ايهوم الموجه والروس   هابوارص ابحلايه ان الرحي يف حبران 

 بوابل  اورويك  جيك ابليش من آ صاهل  الطابكل  خلنا بني املكنون وافقع

 تنكشن ال صوابحني شلوا يل املغنا   ذاك ذي غابفان يف ليةل امجلعه ظهر 

 والبابايامحر الرادي آ نت الساس والسقف   ايروس ال س بابوالسبب ماهو الا منك 

 رده آ تلف عليه آ ش ياه ايشت ال ش ناب  مااتب دـــرد ابخمرمه راديك من بع

 طنابل  ا ريت ما هللا قىض مندره مابني  اوجاباخرتب منه بنيانه غدا وذر يف 

ه   حصابافأ نعوه اي فانه ان مل ميوت اختل   ماصابوهللا انه غلط واخطا وشرير

 ذابحرمه حتته القوم ذي من المسه   مراتب يف حةل الشامات حمصورقده 

 دوالبماهلم غري دوالب التقالب   اوالدمه عاب قوم عيبان من وىف من
 ابــــــصوبتين مرامهيم فيارب ال رب  آ ومه اغيابمه خصويم ومه قويم حضور 

 سمل ارمح وكف روعاهتم والتقالب

 وقال رضي اهلل عنه
 الحظي ابملىن من اكن غريك حبيبه  ل نت طيبهعذب الطابت ادلنيا ملن 

 القلوب اللبيبهآ نت لب الهوى ل هل   ات التعيبــهـــــايحياة النفوس املدنف

 هـخبت من كنت ايابيه احمليا نصيب  هـاملصيبوانت ذي فيك حتلو للمحب 
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ان حرض عندك آ وهبيت به 
1

 هــــــمه وريب من لك جنامن ذكرته   يف مغيبه

 الشغيبهاياذلي يسيل اخلاطر ومنه   هـش نيبومش ــايمفاحك يل ابحلقيقه 

 آ وتباها كذا من كمك ماجتيبــــــه  هل ليايل الوعيده ابلتاليق قريبـــــه

 ترتيض بهاحك يل فاين آ رىض ابذلي   مر طيبهـــوعد يف وعد ملا مييض الع

 هــيف لهيبلوتقول آ دخل امليفا وذب   وازديه بهيل  ايعذب ماحبيتحب 

تين من النار هيــــــبه  فاهنا يف الهوى ل هــهل حمهل رغيبــه  ماوعينيك ردر

 وقال رضي اهلل عنه
 رشق وغربيل اليل فيه منهتىى سؤ  اذلي حب القلوببن يزيد ان حمبوب 

 من الزين يعجب يف زياليوم  زارين  طبواذلي منه آ وجاعي وذي هو لها 

 يرحبواقبل القلب والقالب مجيعه   واس تفز الفرح قلـــــيب برحي املقلب

 قال ال وهللا آ ال ايمعر جيت مدب  آ وجمنببه يقول انت زاير ايحبيب 
 وبـوب عن مرادي وبني كل بياين  واعربجيت ابعلمك وابدي كل رسائري 
 ودوبك ختربدويب آ بين كل آ بياته   مدا بكل بنا اهل الهوى ذي مل تزل فيه 

 ماهبآ ين الواقف العاكف عىل الباب   ماعنه معربقلت الواذلي هل وصف 

 لكن آ وحلتـــين واتعبــــتين ايمكتب  آ ومنكبغري يل هب نودك مس تقمي 

 حتسبقلت ماان كذا ماحسبيت ذي   مرة منك تبعدين ومره تقـــــــــرب

 وماكذبآ كذب واروي آ ش يا ورويك اين   من صفة ذايت اين غيب آ مري وغيب

 وقلبعكس آ مري حتت حمكي ورمسي   يف حدييث وقصدي فيك مأ يس ومذنب

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : آ وغيبت به يف مغيبه  
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 موجبكيف ماريد مايوجب عىل املرء   واغلبيك تراين وتدري ابنين طيع 

 وقال رضي اهلل عنه
 ريبوحتس ياسه ملت هوذا ملل آ وذا   منك تعذيبعذب عذبت من الحيمتل 

 بابلتغاريذا من اهل احلىك واخملتلف   تأ ديبفان بغيته آ دب ماعاد حيتاج 

 آ وجيهتا يف املواجيبفان رعيت الوداد   غيب املداذي شفايهتم آ ين منك طول 

 ايبراح املشاغيبواش تفى املش تغف بك   الصفو والطيبردك امليح ايسؤيل اىل 

 عليه الرتاكيب ايليليف لظى التفرقه   تقليبايشفا من هفامك ذا ذلا القلب 

 وده وتقريبـغري ايمنهتىى سؤيل م  ماجزا الود ذي تعرفه من غري تكذيب

 للرتاحيبرحب ان املعىنر يس تحق   برتتيب ايحبييباي هللا اقبل وخذين 

 فانك ان كنت تبغا الغلب حننا املغاليب

 وقال رضي اهلل عنه
 وامسيت مذهبضاقت الشحر حد الضيق   حبابجبري اهنا ضاقت خالف اذلي 

 تصحبذي كنت  حني حنت راكب الركب  وغربدور فهيا ورشق يف حوطها 

 سار من فيه ل هل العشقه السم والطب  واس تقلت وشارت والتغراب يتعب

 حسبماذا اذلي كنت  ماجعلته كذا  يض والغبالق سار وامسيت خلفه يف لظى 

 اخلبعىل حبري فاعتكس ال مر واس توىل   قد جعلته صوايب ايودل سعد جمنب

 جاك رحبمثلنا الود رحب ابذلي   وتعقبفانت ايابجبري ان كنت ترعى 

 واعصبشفايته ذي مىض معري آ طلق يف   ويشغبابحلبيب اذلي يسيل اخلواطر 

 ه اللك يعجب ــــيل مبا ابن منه فان  وبـــآ رو ماجاك مين هل ويل مث ج
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حب 
1

 سعد ملجبغري يل ريت عاذل ايودل   والاخفي والاكذبالجاحد مالقاه 

د ايعذويل وقـــــرب  خلنا اذنبماانت يل جنس كل دينك وان   قلت البني بعرِّ

ن فوضك يف خلقه فطع مَث   ذبـــــآ وشا يعيف احملبه وريب يغفر   واغلبوا 

 وقال رضي اهلل عنه
الحتـــــذي وخيبان لقييت كِّرا   هيبفضه ان هبت احلايه اىل النجد   وا 

 فتح ريبحب الينا يف الوادي عىل   الشحر نصيبوش بغينا بذا املقعد يف 

 واش تفني اخلواطر واجنىل لك شغيب   يبـعصلك قال لوقد فصلناه انطلق 

  ركيبحني ليب وحطي الشد اذا حط   فاتبعينا وطويف يف مطايف ولـــــــيب

 يبــــوقل يرسه وتفسريه لساين فان  صعبينفتح لش من ارسار الهوى لك 

الصفر تنيبعندي اكسريه اليل يقلب 
 آ عرف آ مره وتدبــريه ولكن آ غــــيب  2

 هاش ليبفاعلمي ذي برا حايل وذي   من اليريبخوف الاطرح ودل يف حضن 

 وكريب مهيذ رآ يته وان يف حبر ـــــم  وقريبذي هو املنهتىى يف حال بعدي 
 مصيبغري مثل اذلي يف البحر قدمات   جبنيبيف صبااهل الصبابه مااعرف اليل 

 بني ابحاته السودا فيارب رف يب  حرت غصيبيلعب املوج به ماحيليت 

 ايمنجي الغراقا جنين فانت حس يب

 وقال رضي اهلل عنه
 كوس نس ناسه والزاد ابزيبهب ال  الصبا هبمطربه دارت احلايه ونود 

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : حني  
2
 يف نسخة ابفضل : عندي اكسريه اليل يقلب العني خميب   
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 الصدر يلعبفادع من اكن ايرابن يف   سال س يهل ملن حبهل احملبه اغري اي

 عسكر ومركب واطلب آ هل الرصايه والق  قل ملن اكن مبعد من ماكنه تقرب

 ل رواح تعطبفيه ايف حدب حبره اليل   ودومان يسحبوالق هل جوش للباحه 

 مين وجنبفوق فريش وهاش العقل   آ ميس تقلبوانت ايذاك ذي خالين 

 ايمنية الصبويش ذاليش ذا التلكيف   به وعناين آ بالين فديته وعــــــذب

 سالف ومذهبفيه معىن يراد آ وقده   وآ ي مطلبل ي معىن عيل سويت ذا 

 به تعجبماآ جعبك ايمىن قليب فنا   آ نطبكل ول مثاكل آ علمين وماشيته 

من عب ايربفاعرف آ عرف حبايل فيك   احتبويش ماقلت آ ان حبه من احملنه 
1 

 وارشبمن مدامتك ايسالب ال لباب   ك س مذهبوامل يل ايخطوف البابيل 

 وال اتعبفاين آ سعى عىل مسعاك الاعيا   حيث تذهبواسقين منه واذهب يب معك 

 منك شقيت غهيبغري اذا انشقت غهيب   الوال منك رد الرآ س من خيفة السب

 وقال رضي اهلل عنه 
 ابِّ ــواحضه فاحضه ل هل اجملي واذله  احلساب عذب هاذي هنا غلطه بدت يف

 وابـــزيدوا والزايده فيه ضد الص  تابــ زيدوها عىل ما يف سطور الك 

ن احملبه من جنون آ وجن ىل املال يف العشقه   ايبـظنوا ا   متيل الرقابآ و ا 

 اخلطاببه عند فصل آ و من اليل فصل   اجلوابوالك حصحنا لمك ذا قلت ايآ  

 ايبـــــماجرى ذا والدارت عليه احمل  وايبــــبغيب الغ العاملال وحق هللا 

 يوم ليىل بين عامر ويوم الربـــــايب  اللبايبب عند آ هل القلوب با احلن يف 

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : ايري من غب  
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 الطوااي الطيايبمثل برش آ ومجيل آ هل   الوال قال به قايل من اهل التصايب

 زه عليه اجلنايبـــع ماعز منعند   ايبـــواملنري كثري ذاك ذي مات ص

 وحمض اغتاليبغري رقه يف العشقه   مالقينا الكم آ وال العجيب العجاب

 احلبيب احملايبواهتشاش ا ىل داعي   واجتاٍه بوجه ليس فيه انـــقــــــــاليب

 ماه ظاهر وغايبرس مسريه وكن يف   الهوى ايمصايبركب فارسح ارسح معي 

 غري بأ ايت انابمه هبن املنــــــــــايب  ابجنذاب كل ماتراتحفا ن ال رواح 

 يوم قالوا بىل عند ارتفاع احلجايب

 وقال رضي اهلل عنه
 مك جنايه عىل من اكن نفسه هبابه  عليش الطالبهمطربه ليش ذا احملنه 

 فانه آ تعبين آ لغبــــين والقيت بــابه  طبابهفانشدي الناس هل معهم لقليب 

 زادين ايغنـــــميه يف غببه انرسابــه  الغرام ا جنذابه حبرآ ين مارمت من 

 آ دخيل عنده آ وقويم رشق حول اببه  اي هللا آ غدي ا ىل من لوبتين الكبه

 هـــفان ابخمرمه شوفه رجع هل عذاب  هـــقويل ارمح فديتك ايمومش ش ناب

 حسابهمنذ الحت هل آ عالمك تغلط   حنابهشوفه اليوم ايعذب الشفا يف 

 تلفت ملا بهوانت شف عاد يف حاهل   صبابه جاه من حبرك التيار عاشق

لهتابه  هــــذابـداوه آ برد بربد آ يديك كبده م  آ سقه انه من آ س بابك قاله ا 

ن الصل مسه بنابه  حبييب لبابــهفان بدت ايغنميه من   ينطوي جتعل ا 

 مين جبـــــابــه برشينا وماش ئيتيـــه  آ ووقع منه للشايك رثيه وجابـــــــــه

 هعل يرتد يف مامات منا احليــــابــــ  ثيابــهوان غلب مين آ عطينا خلق من 
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 وقال رضي اهلل عنه
 هــنبه آ هل القلوب الش يقات املغب  ود وامىس ينبهــمطربه هب نود ال

 هبتك هبه قلت اينود زدين فوق  حس بهجا يف العرض واجشاين عىل غري 

ب يل خلين جدد كل اليوم   جدد آ اثر قدها داثره يف احملبــــــه  ش بههِّ

 بني الصدق من دعواه واحيك بكذبـه  ل هل حزبهوانرش آ عالم رآ ايت الهوى 

 يطلب الطب طبــهواعطي الطالب اليل   هـمشبقول ايذا انت متقن آ وعىل ذا 

 غلبـهعند وط رآ سك وسمل واغتلب   نس بهفاصغ يل اياذلي يف العشق هل ابب 

ال من تبع من حيب  هــــل بـفقواتبع آ مره وماقاهل حبيبك   هــــفان مايظفر ا 

 بهـ وامتل  من وداده قالبه هو وقل   س بهواحمتل لك مايؤذيه من جور 

ذا شد خبه  شعبهواوثقت س يهل آ سوامه مع فيض   وان رصى يف حدب حبره ا 

 فا ن هل رحي راحت فيه ايرب جلبه  يهنىي همبـــــهساير الرحي ا ىل ماهللا 

ن حدى يف فيايف البني سواق   من جترآ  جبنبه خرق املوج جنــــبــه  ركبهوا 

ال ضيا وجه حبـــــه  وانتظاره خفريه والرضا عنه كس به  اليقع هل دليل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 الطاعه عىل لك مذهبعبدك القمي يف   ملتبلب ال لباب انكل عبد ابحلبل 

 يطربوافتخر بك ومارى وين مامر   ذي اتسم كل بومس الرق والطبل يرضب

نه سام ابمسك وساىم وغيب  الرسااياحملجب آ هليف غياابت سري   عنده ا 

 آ نصب قلبه منماليه فانصت آ نصت ا ىل   وشيبشب يف ذا وشاوف خري ال ش يا 

 ينبت احلبيب كام ـــــرابقل فانبتت يف  ك ن سايق صباابت الهوى صهبا صب
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 تطربوامست آ طيارها ابفنان ال حلان   واظهر الزهر بني آ عشاهبا الزهر واعشب

ــ والسوابق سوابق   حبتروي آ اثرها واخبارها عند من   وتلعبها ترايم ـــ

 ذا وذا اللك مهنا مث من صنعة الرب  مهنا لها هب من صباحر جد  اجلهـد

 آ ين تبغاين آ بعد ايحبيب آ وتقـرب  مطلبفيش ذا احلني اياملطلوب من لك 

 شف يل الرآ ي فان الرآ ي ماريته آ صوب

 وقال رضي اهلل عنه
ذا وافيت   راشد حتاربسل حبييب وقل هل ايبن   ذاك املعاتبايبن راشد ا 

  جانبقل هلم قول عاشق ايبن رشدان   فان قليب من العتب اذلي القيت اتعب

 يف املواجبما اجلنيه وانوافق لمك   الجفا ايحبايبماالسبب يف جفا من 

 غري صايبقلت صايب ولوهو ايريض   للمصايبمااحرتف لو نصبتوين غرض 

 املواهبواخلطوف اذلي منه اقتباس   اذلوايبايغس يقي آ ي وحرمة بياضك 

 البـــوقواين آ هواك وافنا فيك قلبا   انك السؤل واملأ مول حارض وغايب
 لك راتبوان ذكرك غذا رويح مع   الكتب والكتايبوازديه بك عىل ارابب 

 فاعذروين وقولوا ذاك ذي القيت واجب  صالة الرغايبواتصايل بك آ شفا من 

 الغرايبخذ قصيدي اذلي فهيا املعاين   الهبايبذا اعتذاري وانساكل مبجرى 

 العجايبقل خذوها ا ىل هينن بالد   واعطها ايودل راشد حدات الراكيب

 غيوم الغياهبحل فهيا اذلي جييل   القطع شقها الرشيق رذمي السحايب

مث سام 
1

 واذلي قد عال يف عاليات املراتب  مث ساىم ساميات الكواكب

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : ذي سام   
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 ذي سقي يف محى ليىل بك س املواهب  املشاربذر ذليذ ــبومنهو وخادمه 

 ايبن داود ايذايد ذيول النــــوايب  الشغايبني ــرشبة من شذاها ينجل

 الس باسبآ ومسع صوتك آ حىل البسات   والرابيباي هللا ان مقت بني آ هل املها 

 قل معر لذلي ماترتضــونه جمــانب  فاعتذر عند حمبويب صقيل الرتايب

 ايبــفاقبلوين فنا منمك بالذنب ه  تـــايبلك من ليس يرضيمك فنا منه 

ذا اخلفت   والصالة عىل س يد لؤي ابن غالب  عايبواخربوين ومسوين ا 

 الشفيع املشفع يوم ضيق املذاهب

 وقال رضي اهلل عنه
 وم تقريبــي يوم هل فيه تبعيد ويف  عذب س بحان من هل يف قىض ال مر تقليب
 قبل الشيببه شفت يف ادلهر عىل ماشيت   ايجعب ايجعب مك ذا ومك شوف تعجيب

 والرتاحيبواجلفا حل يف بيت الفرح   ما الود بعد الصفو ايعذب والطيبعق 

 وآ جانيبمن نظران يقول آ عدآ  حقيقه   واذليبقد صفتنا عىل ماقيل اكللكب 
 وان غيبعين فالتفت عاد غب ايعذب   املاكتيبيش بال يش قيض مكتوب مثل 

 تكبيبالجاك وابرص الزين بعد الرين   التشوف ا يل ابلعني شوف احملانيب

 رفه ابلتجاريبـبينه عند من هل مع  التعده مفا هو آ ال حمايك وتغـــــريب

 ال صاحيبفاحذر آ هكل وزد حذر مجيع   ختريبفان من بعد ترشيف البنا غري 

 ابملشاهيبذي تريم رمات آ رواهما   آ شابيبقل هلم اثرت آ نوا احلرب وامهت 

 وقال رضي اهلل عنه
 رتبـــــوهل هنا ماجييل كربة املك  احلب طبفطمي ابهلل معش يل من رىب 
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 الرضير التعبفنا ذي ال ايم يف احلال   و يف امللهتبــربد حرارة جـعىس ي
ن واعد آ خلف بوعده وان حتدث كذب  غاوي صعبعلقت يف خصم داوي القلب   ا 

 املنسكبدمعي فديته آ تعبين آ جرى   ينقلبيقول كل قول ترىض به وهو 

 غاين آ ال اغتلبــفلودريت ان مايب  مش تغبومس حايل وخال خاطري 

 ولكن العذب اليصحب واليصطحب  ه جتبـلــــلقلت هل قاق والطاعه ملث

 عناها تعبفعل يب آ فعال من قاسا   حيب هوين ويبغا عامري خيـــــرتب

 املنتصبحمك وما انصف فناديت آ هيف   ه غضبـلواتغضب اليل زمانه مابدا 

 ماحيبوقلت من شاف مايكره ترك   غريب ال وصاف براق الش نيب الشنب

وراك ماترمح اليل هو حببك حنب  الوربوراك تبغا مسريك يف الطريق 
1 

 جعلتين مااعرف املايل من املعرتب
 ينرضبمثل ومل ومن بعد آ ان ارضب كل   غبعىس ان كل شان رح يف شأ نك الساع 

القتاد الغيب تريد جتين من اجشار  يبني كل منه ان حسبتك ماحتتسب
2 

 واليقع زين بعد اليـــــوم اياملنقلب  رتبـبعيد ههيات ما قول ان ذا يع

 ويه تفرج وابيق غميــــها ينـجذب  ا ودامت هتبــقد اجلفا خري مادمن

 وابيك يف الشىك وانتحبا ىل هللا اشكيك   الكحبوبعد ذا البيت ايدايج امحليش 

 املعتصبوفك قيد امتحاين واطلق   ا عىل من حنبـــوقول ايرب فرهج

 بماحيومن حتراق يف الكري اذلي   طول غبراج ايرب من بلوى ومن ح

ىل اين تبغا بعبدك سوه والر   حبق يس ايهللا داوه انه جـــــرب   عطبا 

                                                           
1
 هذا البيت موجود يف نسخة ابفضل وغري موجود يف نسخة الس يد سامل العطاس   
2
 يف نسخة ابفضل : آ جشار القثا والعنب   
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اه ماقــــكفاه ه  واعراه وابـــــدا رسه احملتجببراه   د به لعب به لعبــذر

 ابينرسبنه قده فين صربه ا  ضعف   وقام اي هللا عىل اببك تردى غلب

 مفاهل آ ال انت وان اكن القضا قد كتب  صبا به املوج يف ابحتك والرحي خب

 مفن واجعل به ان املوت هل ينطلب

 وقال رضي اهلل عنه
 ذكرت فرقة آ حبـاهباخترقت يوم   سويلمه مالكبدي حــــرها ذاهبا

 عـوراهتا ماكامها مااكرث آ سبــاهبا  وقل صفوي وقلقلين تقــــــالهبا

 كفى هبا من تبـارحي الهوى ماهبا  رويدايحـادي العشقه رويدا هبا

 دخل هبا يف حبور البني من ابهبا  هبا عناد الليايل قطع آ طنــــــاهبا

 جلبهتا للمنااي بني طـــــــــــالهبا  وان سبهبا وحمنـــــــــــهتا وعذاهبا

 هبا آ هال هبافقالوا آ هل القياس آ هال   نشاهباوقلت اياهل السوايم وين 

 ابهداهباترى العيون اليت ترميك   ترى مراس مي بلــــــواها وجذاهبا
 آ ش ناهباومخر عصارها الرايق من   يزىه هباوذي اخلدود اذلي التوريد 

رت آ طياهباونصبت آ عناق فهيا   وىص هباوصفو غدران صيقلها ي  بن

 عىل قدوٍد غصون البان تكثاهبا  يروكها من تراقهيا ا ىل اكعــــــاهبا

 ويه س يوف املنااي ايهل خباهبا  ذه القياس اذلي ال كباد ترىم هبا

 ذلا جاهبافقلت الحول ويش هللا   ماعناه مانكد حياته من تعىن هبا

 وبت سايل جنوم الليل مانـــاهبا  اهباهتبورحت هايم اذلواري يف 

 والمعي غري مطلعها وغـــــراهبا  حبساهباكام اهل ال رصاد ذي انلوا 
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 وقلت طابت خنيل احلب واعناهبا  ناهباوحصت بني آ هل دار العشق واج 

 وخلوا آ هل املالمه واهل دوالهبا  خترفوها ونقـــــــــــوا فاين آ قناهبا

ذا عـــــاهبا  خالعتمك وقفرا بـهامن اخنلع من   تكرثوا هل وقولوا هل ا 

 عساك ماجزت يف ميدان راكهبا  وراك ماتعرف العشقه والداهبا

 وقال ابلصوت للحضار واغياهبا  والمسعت اذلي افىت يف متذهاهبا

 ولك مااكن مهنا يف تقــــــــالهبا  ماحد خييل ونفسه مابـــغا القاهبا

عيل ويل كـــــه الرتوحي والغاهبا  آ عىن هباخلوين العب بنفيس فاين 
1
 

 واجفي آ كذاهبافصدقها ارضب س بوبه   ويف حصيفيت مافهيا وكتــــــــاهبا

ويب رمــاها
2
جعاهبا   اهباـوسقمها ان طال طاولته بطب  ومن تعجييب ا 

قبــــــال رغبهتا وجناهبا آ ش ناهباا ىل آ ي مرىم يرومه عنرص   وان يف ا 
3 

يلر مر جوع فلتـــــــهتا وجناهبا  ولوتغطت مبجــــــــولها وجلباهبا   ا 

 فليس يغباين الغايب بغياهبا

 وقال رضي اهلل عنه
ال  ال انت مايل   هــعىل من حتبعذب مايل طريق ا  غري خشيتك حبهماعرف ا 

4 

 ا حسان ايعني املعىن وقلبـــــهكه   ا ن قطعت آ ووصلت آ وقلت مدح آ ومس به

 قدك ايمنهتىى املأ مول ريه وغبـــــه  وطبهبسقمه  فافتصل فيه قدك آ عين

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : الرتوحي واتعاهبا   
2
 يف نسخة ابفضل : ويب رايها   
3
 يف نسخة ابفضل : ا ىل آ يب مايرده عنرص آ نساهبا   
4
ال ان    ت مايل غري حسبتك حس به يف نسخة ابفضل : مااعرف ا 
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 كام هب هل مهنا نس مي لعب بـــــه  بعد مااكنت آ نواد الهــــــــــويه هتبه

 واجنىل من ختــــياهل خيـال املسبـــه  هـــعند حب هقر وامىس قليل التحرك

 هـوالركب ركب ميــبه جتاري فلوك ال  غلبهقده ذا احلني يف ميدانك القلب 

 ما وصل بـههل بك وصل ماوصل لوالك   والف قنطار يف مزيان نشوته حبه

 كذبهوامح وصفه وصدق ايمىن القلب   فابق هل كام انداك ابطنه لبـــــــــــه

 اوقات ش بهمع  اتهـترجع آ ايم راح  امسه حمبهرمسك عىل والق ايذاك من 

 وقال رضي اهلل عنه
 ماجعلتك ورب البيت هتمل جنايب  حسايبوهللا والذا  عذب ماذا ال مل

 ايبـماكل آ غلظت ايابيه احمليا جح  غلقت ابيبآ  ل ي يش ايحبيب القلب 

 خلنا قـوم يف الرتس مي دآ بــك ودآ يب  يذل العتايبحىت  ذا بذنب آ حك به

وان علمت
1
ن ماحويل   رتيايبا   ورآ سك هبايبرد رآ سك فقد نفيس   طريق ا 

 ايبـــــبجر فليك وتيار الصبابه ص   قد طام حبرك الطايم وغطا الروايب

ذا مريت حسب ثيايب  مر يب يف صباابته والحد درى يب  من نظرين ا 

 آ هل العذابيف عذايب اذلي رقوا هل   قال ذا وهللا السايل وان يف حنايب

 عاوي اذلايباكن مابت طول الليل   ات الثيايبـزاهي ازىهمنك لوالك اي

ليه اجل  آ ومنايبلك ضاحك وابيك ايحبيب   وابـمن مجيع النوايح رد ا 

 ن من لك يش حىت نبيح الالكبج  واجعل انه قد اس تغىن مبعىن خطايب

 هدي للصوابوالصالة عىل اهدى من   ظاهر وغايبواشرتح من لواحئ لك 

                                                           
1
ن عرفت     يف نسخة ابفضل : وا 
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 وقال رضي اهلل عنه
 كيف اببك تباريين واليفر بــابـــــــه   الطالبهايمىن القلب ماذنيب عليش 

 الصالبه حب يل قرابلضعفه وخيل  هــــمن اهل احلرابـ ايخال ايبرا ماان

 سهل به قول ايمن البدا ضاق اببه  احتجابـهاكن كل وانيج اذلي ابلنور 
 الناظر وذلل صعابـه آ دجعفل حد   ايهللا ان اكن يل يف الغيب دعوه جمابه

ن ذاق ماقد انلين من عذابه  مارتفع من جنابههنه واحمنه واخفض   عهل ا 

ن ذا حر   هـَرق واطفا بريقه حر كبدي املذاب  حشذ هل حرابهحد اب الفقري ا 

ذا اس تيرس وابن ذه رصاخ  بليس ايملعجب و   اغتالبهته ا   برونق ش بابـهالعن ا 

نه ايريض يف  ىل اجلاين ا   خل ابخمرمه ايذاك نفسه هبــــابــــه  حنابهشف ا 

سوه 
1

 هـــالتزيده عىل ذا يش يشعق ثياب  خهل ملا قد به كفايه كـفى بــه

نه غلط يف   هــــفانه آ ومه عىل ومهه معه يف كتاب  حسابهخالفت به وابن ا 

 وقال رضي اهلل عنه
ن ندرت احلمث حول  لهيم نرد الرآ س   احلبايببلغريب ا   عند النوايبذي ا 

 ابخمرمه قده اتيباياهل هينن معر   قل هلم قول من الهو من البني هايب

ذا صالت  اكن غايبه مبن ـــفان ماعاد هل علق  املصايبه ــعلي من قدامك ا 
 قلت ذوال حقيقه حيملون الشغايب  َدري حاليبن كنت مغرور واومهت ا

 الرقايبذا الالكم اذلي اكنت عليه   غري صايبمن شغيبيت يف صايب ويف 

                                                           
1

سوه بضم السني املهمةل وسكون الهاء تتكرر دامئا يف شعره رمحه هللا  مبعىن : يكفي ويه كمة   

 عربية ال صل 
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 يباخرى آ نت اتويف  لفظه قالوا آ ذنبت يف  راكيبــدور الــــيوم زروا ملغزامه ص

 آ ش يا غرايبمث ذا احلني ابتبدوا يل   منك عايبكيف ماكنت كنا من قرص 

 شفت كني حني اجريت يبغا يطالب  ايبــــمن رفاقيت وادلنيا جتي ابلعج

 احلقايبقلت لك بري ايحادي آ رم   ني السحايبــــيف خث ينـغيبوا ايمغ

 خل عيسك مهل دع لك معقول سايب

 وقال رضي اهلل عنه
 معرضه للغنا ماعندها منه ريبـــــه  ايحياة النفوس النفس قدها غريبه

 شغيبهفيش غباك ابهلل هل بدت كل   بهــــ من مغوبتك ايليل ماتبا منه غي 

 يصيبهمن عيون الرقيب هللا تعاىل   هـــالقلب هيبآ وتواريت مين ايمىن 

ل   آ ونسيت املوده ايحراب احلريبـــــه  واسهل مصيبهغري ذا خف من ذا محِّ

 فان يف الوعد ايفتان راحه وطيبـه  نا السهنه ولو يه تعيبهخلنا يف ع 

 بهـــ طبي بطبه  وانرشح به ولومادى  لهيبهحني يسمعه من به الجع آ طفي 

 نصيبهفانه النار مااضعف خبت من هو   الال جتي به آ ال حديث النفس ماالبال

 وقال رضي اهلل عنه
 هب رحيه علينا البارحه ليت ماهب  ابلبني من حبايحياة النفوس آ ظنيت 

 منه آ رشبتطعم الك س ذي خليتين   ت ال شنبايشريت كل منه ليهل اكن 

 فيه مرشبمن مذاقه عىل من اكن هل   طعمه والاعيا والاتعبك س القر من 

ان معىن به عىل لك مذهب  تبتعكيت يف آ يامن اندرت من تبت   شيل ا 
 يف تراس مي ديوانه مقيـــــد وملتب  عند حباس ماقدر من حبوسه مبهرب
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 واطيبوايش مطلبك فانه ايريض ذل   القلب ذا يل تطلبفاحك هل ايحبيب 

 اغلبس نة احلب للمحبوب حمك الهوى   واوجبيف طريق الهوى وابدا من الفرض 

 لك من حب حمبوابعبد هل كام الرب   ذبـــمثل ماقال قاضيه اذلي اليك

 غبرد رآ سك عىس يروى بردتك من   فالتفت اياذلي انره يف اجلوف تلهب

 فيك معتبالتعيب عىل من الجيي   ابهلل آ رشف عىل من يف العنا قبل يعطب

 يودبقده الزم ال دب ماعاد حيتاج   ش به الشبخل ابخمرمه يكفيه من 

 وقال رضي اهلل عنه
 اين رشايبـــــقن اس تفتحخلنا خلنا   شل ايابجبري احبث عيلر الغـــوايب 

 طريق الصوابفانك ا ن كنت ابتسكل   غيب مايف اخملايب به وبنيوانرشح 

 اخلطابورمز واس متع زمزمة رطين   واذلهابخذ عىل مذهيب عند اجملي 

 ابلعجايباملعجبه جيك من يح سلمى   كل برفع احلجاب در رد كل املاء واب

 يل حظي عندها موهوب الابكتسايب  ه احتجايبــفاين ادلاخل اليل ماعلي

ال داخل  من يقول ان يل قربه تقارب جنايب  ه يف انتسايبــــمالها نس به ا 

ذا سامرت   طهوب السحايبالورب السام منيش   سلمى درى يبآ ومن اليل ا 

 من بلــغ منهتاه آ لقــــوه قــــدام ابيب  ماينال املشمر غري حلقـــــــة راكيب

 الهوى قوس قابحني يقرون يف لوح   يف حسايبوال  دخل يف رميلماهلم 

 طوال الرقابفاذعنوا يل وطأ طويل   ابـــقلت آ ان قبلمك قدان يف آ م الكت

 حتت مرىس جاليبواس تقلت خش هبم 

 وقال رضي اهلل عنه
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1آ ه ايطرفه 
 ويل لذلي هنرتي به ــــــابهلل آ دعيه ق  بهـــ يف مغي  صاحيبآ بطا  

 فا ن ابخمرمه يف ذي الليايل غدي به   هــاياهل هينن ورى ماحد يرد اذلهيب

 شوف حالته بعد الصفو حاهل جعيبه  به شغيبه وربــــــــه ماكامها شغيبه

ن بدا الضوء كرث   اياهل هينن تعيبهصبنه آ صواب منمك   يف الشوارع خبيبها 

ذا دور ياليق طبيــــبـه نه ا  ن رسى الليل عد  حيسب ا  نه طوى من لهيبـه وا   ا 

نه علق خاف اذلي به جييبه  مايسامره يف ليل الش تا آ ال حنيبــــه  وهللا ا 

 اههل منه قد راح طيبه خيلف هللا عىل  وين به وين به مسكني ماحد دري به

نك ايمنسع س بيبـه  منك ايذا اذلي اس متكل قياده غصيبه  اكن يف ظنــــه ا 

ليه آ وجتيب فا ن  هــحني يدعيك تس تلفت ا 
2
 مافيك هل رآ فــه والفيك هيبه 

ن غارة هللا قريــبــــه  التصيبك من هللا اياملصيبه مصيبه  ماختاف املغار ا 

 تبتيل ايادجع الناظر مبا قد بيل بــه  واحلنـــــيبهينتقم هل ومتيس يف احملن 

 وقال رضي اهلل عنه
 يت مطلبــــماتعدي واليل يف حمب  شعبا ــــه كــامقرة العني ماان يف احملب

 الوال ريد مثل آ هل العقوبه تعتب  لك من حبمن حبييب اذلي حبه كام 

ال مع رحي الغرام آ يامن هب درت آ لعب   ماآ جري ا 
3

 حاايت كوسه ول زيبمع 

ذا شفته يف البحر  ليه   غيبوادخل البحر ا   يسحبوان رىم الرب رابنه وجاا 

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : آ ه ايمطرب آ بطا صاحيب   
2
 يف نسخة ابفضل : وانت مافيك   
3
 حاايت كوسهيف نسخة ابفضل : درت قلعي معي   
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ن صبابه صبا رحيه وصااب وهلب  وادلكه آ وجبجيت يف ماه دك ا ن دك  وا 
1
  

 غري قلب وقالب كيف ماهو تقلب  مقت صايب وسط ابحته اليج وال اذهب

 واطنبيف العذل آ وحل  آ وهناين عذول   آ صوبيف خساره ورحبي يف اتباعه يل 
نه  اين آ جعبالغوالباطن ظاهر آ مري جعب   جعب من تعجب قلت كن كيف شيت ا 

قده ذا مذهيب مبغي بغريه متذهب
ن قلتوا مصيب   2  آ ومذبذبقد معي علمي ا 

قده كه سوى يف جنبنا
3
 املدح والسب 

 وقال رضي اهلل عنه
 مااذلي جاك ايموىل لطيفات ال ش ناب  رجت البابــم قرة العني ماابكل كذا

 وانت قد كنت ماتلقي عىل الباب بواب  مااذلي ايالريض ردك حتب التعجاب

ن ذا جعب ايعذب منه التعجاب  سقمي وايرآ س ال طياباي فاحك يل ليش  وهللا ا 

 ال لبابآ هل مااعرتف يل والللحارضين   مابني ال حصابفاين آ مسيت دير الفكر 

 صاباذلي وانت بني لنا املعىن الصحيح   ابــــمنابسهمه والصغري لك رىم 
 ال دابفانه ا ن اكن ذا من كوين آ مهلت   وال س بابصفاته وارشح آ مره وجب يل من 

 توابتبت وهللا عىل من اتب ايعذب   قول كذابآ وبنقض العهود آ وقلت كل 

نه غفور ملن اتبقد ق  ال عتابفاقبل اليوم عذر املنطرح بني   ىض يف قضاه ا 
واكتب امسه فدتك الروح 
4

 الهيف لرتابوان جنا بعدها ايرونق   ال حبابلوح يف 
                                                           

1
هذا البيت واذلي بعده موجودين يف نسخة ابفضل وغري موجودين يف نسخة الس يد سامل  

 العطاس ذلا آ درجناه 
2
 ايمن ذهب لك مذهبيف نسخة ابفضل : قده ذامذهيب   
3
 يف نسخة ابفضل : يف رشعنا   
4
 نسخة ابفضل : فدتك النفس  
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 وشف منه ماطابغض عينيك عن عيبه   ابـالناعسه عآ ونقض عهده آ وايفاتر 

 واجعل العفو عند السخط لذلنب غالب

 وقال رضي اهلل عنه
ايجنم ايزاهر الليــــهل ورى
1
 قريباحليد منك وراك ماغبت ريت   ماتغيب 

ذا  مغيبك نصيبيف ونلت من سؤل قليب   احلبيبهللا بوصل  اانغبت ج عىس ا 

ذا دىج غهيب ادلايج وغاب الرقيب  ودار ابلك س سايق للمحبني آ ديب  ا 

ن اكن حد مهنم   فمث ايجنم رشب آ هل احملبه يطيب  جبوفه لهيبويشفي ا 

 ة املسرتيبـــحبق موالك تأ من ريب  الهبيبنعم نعم مث آ ان ساكل مبجري 

ذا بداكل يف ادلايج غزال الكثيب  رديين القد ابيه اخلد حلو الش نيب  ا 

 آ وابيعيب قي نفسهــفشفه هو ابين  الغريبفسهل ايجنم ابهلل عن عهود 
 الطبيبآ يدي جا عىل  عىل خطا صاب سقمي  فاين عىل امرين مادري الظن خيطي آ ويصيب

 لهـم صفه يف معانهيا حيــــري اللبيب  جعيبجعبت ايانس حال آ هل احملبه 

 حسيبترامه آ صناف ماحييص مجلها   يذيبري ال ذهان يف تقليهبا ذي ـحت

 وذا يواصل عىل راحته وآ خر يعيب  جنيبتقرب الصب يف ساعه وساعه 

 اجمليبسوى قىض سابق آ مضاه القريب   يبوآ قىص النج بال سبب قرب الكسالن 

 مفن هنا رؤوس ال طفال املراضع تشيب

 وقال رضي اهلل عنه
 املعربــهغين بصوتش وشيل آ بياتش   ايمطربه دندين ابدلان ايمطــــــــربه

                                                           
1
 نسخة ابفضل : مىت ابتغيب  
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 اكن بهفالقلب شوفه رجع هل ذاك يل   الالهبهعىس آ ن صوتش يربد حرقيت 

 وذي عذبهذي هاش عقهل ومسسم به   مطلبهجاه اذلي اكن يطلب ماحصل 

عذبين هللا حبق آ ش نابه ال عــــذبه
1
 هـــخسيت بفال فانه ولواكن يسخايب  

 والتقع هل متانيه اليت تعجـــــــــــبـه  صاحبهماغري يل قلب ماهل خبت يف 

منقوح دوب املزايح ختتلف منس به  بـهضمي مالب ويل شىك عند صاحب 
2 

 هـــت من قةل املعروف والرتقبحقب  العقده الاكحبــــــهوبعد ذا ايجثيل 

 والس ندبهوالكذب غدروابك آ هل المنم   هــماجياوبك بترسل الشني ا ىل حد 

آ شنبهتلقا وآ ان القا مع هللا ايعس يل   هـــــللكمه العايباب غروك حىت جتي
3
 

 الصايبهه ــللكماب جييماعاد صاحب   ذا سالف ادلهر من هل صاحب كذبه

 وقال رضي اهلل عنه
 من حيبك ويرضب كل عىل لك اببه  هــعذابفيك حيلو عذب عذبت من هل 

 هاي اذلي مالنا مزنل عىل غري اببــــ  فاحك يل اي اذلي دعوته عندي جمابه

س تجابــعاديل منك ا رشافه   آ وتباها ا ىل يوم التنادي انقالبـــــه  هوعاد ا 
 الكتابهآ شهراملشتبه واظهر حروف   يق العبابها حك يل آ يش آ نت ابغي ايمغ 

 النسابهمن ال قارب ومن ال حصاب وآ هل   واعمل آ ين نويت اليوم غسل اجلنابه

 هــــقلت ال ال وس بعني آ لف ايزالب  معابهحاس بني ان قل املال عندي 

 آ زرها بههللا آ قوى عرى عزيم وشد   هــــآ ين ماقل مايل زاد رآ يس صالب

                                                           
1
 نسخة ابفضل : عذبين هللا حبق آ شنبه العذبه  
2
 نسخة ابفضل : املزايح ختتلف منكبه   
3
 يف نسخة ابفضل : نلقي ونلقي مع هللا   
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 الوفا حطت محوةل راكبه قالوا ا ن

 وقال رضي اهلل عنه
 للبالد اذلي يه ساس مبناي والباب  حيث ال حباب اياملعتين منا ا ىلسكل 

ذا   منه ماطابابهلل آ نصت ملا قوهل وخذ   مراتبامسيت هينن اليل هبا اس تأ من ا 
 ط عامر نبا ماحل عندي وماانبعوا  واحك به ل هل ودي شيبة احلمث والشاب

 ال نسابوابك عنده ولوم به وذكره   واحبث آ مره وخذ يل من حقايقه ماغاب

ذا قال آ يش هو   نابصرب واج ايودل سهل مك ذا من معر   ذا التنحابمث قل هل ا 

 ايحصابآ ونسيتوا وثيقات املواثيق   حابذي مغيظه عليه آ ذوه ش نه هل وهو 

نه لمك عاين عىل ادلك والطاب  دوالب عىل لكفانمك دال دوالبه   وهللا ا 
ليمك وقد اتب  وانه ا ن زل واخطا واذنب آ وقل ال داب  قابل آ بوابمك واقبل ا 

 ال سام وال لقابآ هل  عبد رمحن آ حب امس  بواب ابــــوبه ولكن قدل البــمن ذن

 وقال رضي اهلل عنه 
 عبد رمحن آ حب امس آ هل ال سامء وال لقاب

 يوم قلت آ محلوين وادبغوا دميي الهاب  اجيابهو نيس ماقد آ وجب يل عىل نفسه 

واقبلوين 
1

 عاد تراتبقال طب وانرشح الايمعر   ابــفنا اياهيل خملط ولع

 دلينا والعابيف غوى الغي ماشانك   فان لوتلبس املعتب وتسهىى وتنساب

 آ وصابمن قداان وحننا منك فامي اخطا   ابـــالوال الود ايابخمرمه عنك ينج

 وانت آ ان والطريقه واحده والمتذهاب
                                                           

1
 نسخة ابخمرمه : وامحلوين   
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 وقال رضي اهلل عنه

 ترى القس روق رشابــــه  آ ال اينداىم تعـــــــــــالوا

 يديره عىل اهل الصبابـــه  وذا السايق آ قبل بك سه

 بطاره وسوى راببـــــــــه  وقام املغـــــــــــين يغين

 هـــمن اهل القلوب املصاب  حبــــــان مثيل مفن اكن

 فبيين وبيـــــــــــنه قرابــه  جييين ويقعـــــــد بشقي

 وآ ان آ وفيه حق الصحابـــه  آ ان صاحبه وابن معـــــه

 ويج يف خطاه آ وصوابـه  وسايره فامي يريـــــــــــده

 ومعر جبهدي خرابــــــــه  وساهره واميس مســـريه

 ا ىل آ مايهنىي مغــــــــــابـــه  ولوغاب مين رقبـــــــته

ذا اشلك عليه  ذا اعيا جوابــــــه  آ مرعنديا   جوابه ا 

ذا ريم ال عيان صــابــــه  وداويه وابري جراحــــه  ا 

 فعندي لرآ سه عصابـــــه  ضاربومن به من احلب 

 عيل من صياحه قبابـــــه  آ ان ذاك ذي ماتــعــــدى 

ذا من ظمي ري رشابه  هآ اناعرفه واعرف طريقــ  ا 

 ميني املطر من صبــــــابه  ويل يف املواريد معــــهد

 وقال رضي اهلل عنه 

 خلين سوه يكفي ابحلبيب اذلي حب  عذب عذبتين ابهلل كفى ايمعذب
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 مامعك علمي ا ين دور كل ايجمنب  يب جمنباياذلي معري آ سعى هل وهو 
 ويش تبغا بذا هو مانت جاعهل يتعب  تغلبدور خلفك وطيعك وانت ايعذب 

نه لظى و   يف الغبشعط جو فاقرص امليح فانه قد   تشيب ا ذيـلهاهو اوهللا ا 

 ورحبك ــفالتفت يل وقابلين بوهج  خلين فيق واس تنشق صباك املههبب

 ورتبك رماتقاق كل قاق كل طلع   واعطين ايحمرب فاننا ماقدر آ حرب
 ما اقدر آ بين بنايه وانت ايعذب خترب  املسيبيف حصوين فنا اخلصم الضعيف 

فان بغيت النقا التنتظر من  عصبالعصب الوال اشور معك ايمطلق 
1
 موجب 

 يعجبحوج من حمسده ماغري ماالقيت   الطبذا وطيب معك ماغري مااحسدين 

 ذا الكيم وكل رآ يك فطب بعدها آ وغب

 عنهوقال رضي اهلل 
 مش تغب بهخاف هل حد بعد منه وهو   املغين رقص اكنه ذكر من حيبــــــه

ن ذا   ذه صفة لك من فارقه حمبوب قلبه  هــآ هل احملب سالفالتلومونه ا 

 واختربت الهوى يف حال سقمه وطبه  وكذبهذقت صدقه قد معي عمل ذا قد 

 خش بهفيه ماجرت يف حدب حبر طايم   هـــواس متريت يف ريه وقاسيت غب

ال يف بالاي ونشبـــــه  غلبهيف غبب من دخلها بنير املوج   مالقيت آ ههل ا 

 غـري طوفانه الطايم هييجه خبــــــه  الوال آ ن هب فهيا رحي ي عرف همبه

 وقال رضي اهلل عنه
 وانكر املعرفه وارىخ قناعه وجنب  مسبهل مالـــــرباق الثـــــنااي حتجب

                                                           
1
 نسخة ابفضل : التنتظر يف موجب  
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 اللهو يلعبمش تغب به وهو يف ابحة   ذبــــالليايل معمامعه عمل اين ذا 
 فيه واخرب به وذي بيده بىنذي خلص   ابهلل آ حيك لسول القلب ذي فيه طنب

 واطيباملسك من  غىلتبا اياواين عادك   ال شنبقويل آ ين انت ابغي عاد ايشت 

 رد رآ سك عىل ايقرة العني من حب  فان بغيت امجليهل ايامجليل احملجب

 رحيك ا ن هبرد رآ سك ورس به يف وطا   يرشبرد رآ سك وخهل من صفاماك 

ذا الــــــرحي زيب  رب مركبفان ابحتك ذي فهيا انفتح   ماتفول شواحهنا ا 

ىل البحر تسحبآ المايه   بناجرها ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 مثل من طالت آ سقامه والوافقه طب  الغبطاب ايبن زايد املاء وان قديب 

 حبغن واذكر يف املغىن احلبيب اذلي   هب ايبن آ محد عساان معك هب فانرشح
 طيبآ  لو ميس احلدج بيده رجع حلو   قرة العني ذي هو لك يش منه يعجب

 والاكذبجيك ابلصادقه الحيف وهللا   اجملربخذ وصوفه من الفاظ اخلبري 

 التـــــــفراق يتعبقرب امللتقا فـان   قربفادعه آ دعه وقل طال املدا سوه 

 ريتنا قد قطعنا ابدلالعيس يسحب  ومك حبقد كفى مابنا مك ذا شواغل 

 جبل الغبيهل ايقريب الرجـــا آ وبنخ  حدرا جمنبريت من قده ابلرحضني 

 هنم مغيبـــغري من يوم ماعديت م  اكن ماان يف احملنه ورآ يس مشيب 

شفاية ملتقـــــامه همــربعادان يف   لكن القلب عاده يف ترجاه مطلب
1 

 اطنبفان لوال ادلمانه ذي يف آ وصافها   طيع واغلب معتين اياهل ودي عادان

                                                           
1
 نسخة ابفضل : ملتقامه مرشب   
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 ماجشا قليب املغىن والصبحت مطرب

 وقال رضي اهلل عنه
 وش بهحرك الشوق يف قلب املعىن   لبهفوق ع  غرد اليوم طري الفارحه

الغنا فاحرتق حني ذكره   فوق ش بهالهوى  زيده شب يف نيل
1

 هــــمن حيب

 منه رشبهفان لوال الرشاب اليل صفا  هطعم احملبــــ وايقن آ ن املغرد ذاق

 جسع بـهالوال اجشامه آ حلان الغنا ذي   ابلصوت نغبـهاكن ماحرك العشاق 
 عل ينبيك ممابه وعلــــــــــــــــه ينبه  فانشد الطري ايمخري وسهل آ ين رشبه

 هــمثيل ا ين تراين اليوم يف طم نشب  هــمد ركبعني من انمت آ عيانه وقد 
رست يف جل موج البحر يف خس
2
 يف وطا املوج جاري الرحي هبه هببه  جلبه 

ىل الرابن  واش تد جذبـهمث آ عذر ا 
 يف رصايته جا الطوفان من غري حس به  3

 هـــقهار غلبواصبحوا نطش يف تيار   بهالبحر ص عكس الرحي واس توىل عىل 

 ماهلم منه منجا غري كني حس به

 وقال رضي اهلل عنه
 ال شنبعل والصلح فانه خري ايشت   ه واحربصاحيعل والصلح ايليل صاح 
 فيه ال موال حتسف واملنازل خترب  عقوبة من اذنبويش يف احلرب ماهو آ ال 

 شيبكه آ هوال من راها وهو طفل   تهنبوالصناديد تقتل والصناديق 

                                                           
1
 من حيبه حني ذكره العنق واحرتق نسخة ابفضل :  
2
 نسخة ابفضل : يف خرش جلبه   
3
 نسخة ابفضل : مث حني آ غزر الرابن واش تد جذبه   
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بليس دم يف العافيه قبل   اجملربقبل ايعذب ترجع مثل بنت   حتنبفالعن ا 
ذه نصيحه آ ان ابنصحك 
1

ذه نصيحه  يرضبوالطبل 
2
 ذا وجـربآ ان ممن حرض  

آ وخبنضوه من ركض فيه آ سلبه آ وزجر   قد خربته وفيه آ فتيت يف لك مذهب
3 

ذا هب  معجبفارجع آ وعدك ايذي هو خبلقته   ماهو آ ال جياري فيه رحيي ا 

نك ولوصوبت عادك  ل والب  تصوبواعرف ا   واين تقلبــــوادلول يه تدور

ن بد ماذكرك  ن تقع مثل ماان منك يف العيقه   ماالقيت اياعيبوهللا ا   آ رشبوا 
وان تريس 
4

 نا ا ىل داري براديك ملتبـ وان جتي   نيكل الشبمىت ماجار يف 

 مييين قضا الربوان خيليك يف قبضة 

 وقال رضي اهلل عنه
دلــــــــين فاهللا الليهل يويف  آ حك يل به الرقادايعوض من ندر يب يف 

5
 نصيبه 

 لك حايه ومبسوط املعـاين جييــــبـــه  دبيبهجيعل الرزق هل يف لك وادي 

 من عالليه طاهيب املنايش خصيبه  وارضه امليته مهنا سامها قريبـــــــه

 ا ن حصى يوم جتعل عرشه آ شهرمغيبه  حبيبهيسخر  العشق هل حىتخسر 

ال مص درة ش نيبه  هـــيف ثناايه مرمه داه يشفي اذلي ب  مامعه مرشب ا 

 مملوك هل يف مشيبهوهو يف ش بابه   هــبــــ لك ساعه حيرك نود قليب هبي 

                                                           
1
ن ابنصحك والطبل يرضب     نسخة ابفضل : ذه نصيحيت ا 
2
 نسخة ابفضل : ذه نصيحيت آ ان ممن خرب ذا وجرب   
3
 نسخة ابفضل : من ركض فيه سلهبه ويتعبه ذي خب   
4
ن ترسل     نسخة ابفضل : وا 
5
 نسخة ابفضل : يوفر نصيبه  
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كعب حبـــه منر  تعيبهمافيه خصهل اكمل الوصف ذي 
1
 ابدلعــوه املس تجيبه 

 ذي ترقا عىل املعراج ليةل رسي به  هــوبركة حصيببركة املصطفى الهادي 

 وقال رضي اهلل عنه
 وداد احتجبــوراه ماابل خفاق ال  سويلمه مالنود الود مــاعــــاد هب
 الغببيف آ ي  منه هو غيبختربي   عليش ايليت شعري ماذلا من سبب

ال انرشايح ورامفـا   اخلشب ا ىل حبره جدادعىس نكور   رغبيح وهللا ا 

 اليوم آ ربسوى المتخالع مايل غريه   الطلبومامرادي من ادلنيا وقصوى 
 وشبوحب من شاب رآ سه يف سعوفه   لك صبهو اذلي دور واسعى هل مع 

 اذلهبوايش آ نت غابط مع اليل يكزنون   جعب جعب منك ايمن اليريده جعب

ن آ كرث آ ههل حاهلم يف   ومههم مج وآ خـر عاقبـــــــهتم عطب  التعبوربك ا 
ن املناصب مايه آ ال نصب  وانتصبومن طلب جاه واظهر نومسه   فقل هل ا 

 ا ىل اذلي من وثق به واعتصم ماغتلب  املنقلبويف  فسمل آ مرك يف املثوى

نه   واشرتبوالتعاسفه وارشب ماصفا   خبفرس مع ادلهر يف سريه وخب ا 

 آ وخببوسابق آ هل احملبه يف مسري   جنبوخذ جنب والشغايب خلها يف 

ىل آ ين ماانووا وقطعها قفامه   وثبوكن كام الليث الشاف الفريسه   خببا 

 والتلفت ا ىل مااقبـــــل والماذهب  كن ابن ساعتك الحد قال ايذاك لب

 عليك آ وعتبولك من المك آ ونكر   وحبوخل ايخل لك هو وماانوى 

ان حذفن  ربــقد انرصفنا وخلينا العجم والعـ  والنشبا ابلسلب ــفقل ا 

                                                           
1
 نسخة ابفضل : كعبه حبه منا   
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ن ذاك آ بعد والذا ق  ن نسبــمجيعهم مالنا يف شأ هنم م  ربـــوالتقول ا 

ن ذا هل عقيده زينه  نه رآ س مثل   آ وذاك سبوال ا   اذلنبنشوف ماقالوا ا 

ذا التقينا عىل طاراتن  الطربوابت ابلزمر زامران يشب   ا والقصبـــا 
 قد اشعل وشبوراهب ادلير من ديره   رضبوصاحب العود القالوا هل آ رضب 

 وجبوقال قايض احملبه اياهل ديين   اقرتبوصاح بني النداىم ان الصباح 

 وهاتوا الفرض يف حرضيت واملس تحب  عليمك السمع والطاعه فوفوا ال دب

 قــــــــــاهل آ وما كتبمفا لنا ميل مما   العه رضبــــلقيتنا يف ميادين اخل

 ولك من الجييبه يس تحق الغضب  عصبنقول ماقال فامي اطلق وفامي 

 احلبب ومـــوروان يف سام ك يس جن  النخبفساح كل ساح مق ايسايق آ مل 

 الشنببرايق الريق من صايف ش تيت   واللهبوقل يل ارشب وبرد حرها 

 عىل ماقيل يف بــــولـهبمفا هو آ ال   وقول تبت يدا من الم فهيا وتب

 تبني آ ن ليس يغين عنه ماقد كسب  بدا بدا احلق وانزاحت غيوم الريب

 الرتب اتــــبعيد عن نيل مرقا عالي  وحقق ان لك خل ماحيب آ وحيب

 وقال رضي اهلل عنه
 ذيك تطلب لقاها رس يف لك مطلب  بلغريب احلبيبه ذي هبا حب من حب

 ثينه وزينبـــ امس ليىل وسلمى والب   حني تنسبواذلي همي واهذي ابمسها 

ال امسها لك امس فهيا   والشفا وادلوا فهيا ويه طب من طب  معربماهن ا 

 فان من حول ربع العامريه تقــــرب  يه لقا امللتقا للجمع من لك مذهب

 معذبلسالم امتحى ذنبه ولو هو اب  وخاطبمن حامها وشاهدها وعاين 
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 املطنبحني لبيت من حتت الس تار   الربايمليب دعاك اليوم كل جابك 

هتهببمك يل آ شواق من تيك املنازل 
 واذهبمك جشن مك حزن مك فيق يف السكر   1

 اخلفيه تقلبحال من ذيك ال حوال   هتذبذامثل حال من يف حال حاهل 
 والسب ايحذر من تعراض التعاريض  بني ال حوال هل من لك حال آ لف مرشب

 قاهل هللا وان قوهل وعلـــــــمه مغيب  ريان تلهبــــالسبب فيه واحملنه ون

 2وقال رضي اهلل عنه
 سهل وصعبريتنا ادخل معك يف لك   بقلبك بقليب ريت ايبوس بول اليل

 ورشبفان يل يف الهوى معىن ومغنا   ابحتمل ثقل شغبك عىل اثقال شغيب

 ليبابلصوت وان دعا منه داعي جيت   غيب الناسبني اليل معي ماعرف كام 

ن املغاين مثل  واذلي يفعل العشاق هو فيه طيب  قالب كتيب عندي ا 
 من نظرته من آ هل احلب هيمر ويصيب  واعشق آ هل الهوى من لك رشق وغريب

 آ نت من خري جرياين وجندي وحزيب  يبــــجبنرس مق  ا ابهللــقلت ايمرحب

 لوجرى ماجرى آ وضاق صدرك بكريب  ظالمه وغليبفاصرب آ صرب والتشيك 

ن الفرج يأ تيك من   والهوى الصدق ايمنصور هل رس خميب  عند ريبفاعرف ا 

ماهو آ ال يرى التعذيب ايعذب  ريبـــمايقع فيه مزيه بني بعدي وق
3
 عذيب 

 واجلفا والعقوبه مثل لطف املريب

                                                           
1
 نسخة ابفضل : مك يل آ شواق من تكل املنازل تقرب  
2
 هذه القصيدة غري موجوده يف نسخة ابفضل   
3
 يف نسخة بن سهل مكتبة ال حقاف : ماهو آ ال يؤى التعذيب راعيه عذب   
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 وقال رضي اهلل عنه
ن اتب  ذنوبه ل هل اقبال متحو حني يقبله  توبه عبدرمحن قل للمذنب ا 

 هـيف الضنا والعنا ماعاد هبت هبوب  هــــاليوم حوب حصابهاايفان ابخمرمه 

 غري غبتوا وطولتوا عليه املغوبـــــــه  هــــمن قدامك والفاضت مبامك شعوب

 بينوا هل وردوه اذلي من عيوبـــــــه   مالل آ وعقوبهفاعلموه آ وحضوا هل ذا 

 فانــه آ معى مغيب يف غيابة غيوبــــه  هـــوبصدمك عنه عهل ينهتىي من رع
 هـــواملثوب اهل حمث النقا واهل التقىاي  املصوبهمادرى آ يش ذي صابته هل ذي 

 واخلفت به وحاطت به خنادق كروبـه  عبدمك ضاع يف بيدا بوادي شغوبه

 عليه الصعوبهوان نصحتوا معه هانت   يف جيوبهري املال ـــــوالبال حل ايخ

 الش بوبهواعتب ادلهر هل وارتد عرص   السالمه جنوبهواس تقرت عىل فرش 

 هــــواعتنيتوا حبربه يوم اثرت حروب  دروبهاحلسوسه ذي بنيتوالها هل يف 

 هل الناس نوبهوامست واصبحت ال رض هل   هـــــانيب ينوبواتبعتوا معه يف لك 

 عنهوقال رضي اهلل 
 ذلي حاجة عام وصلناه مـــذهب    خلييل خطاب املطااي هنا فــــام

 وذا املطلب ال قىص فمل يبق مطلب    فهذا عذيب املا ملن يشيك الظام

 نزلنا عىل ماها فياقومنــــا آ رشب    آ ما زينب من خدرها قد بدت آ ما

 زينب  واللك بيضاء الـــــــرتائب   مفا لك دار آ قـــفرت دارة امحلى

 وقال رضي اهلل عنه
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 بمىت تنسنس نس مي الود حىت هت  فضيضه آ ان تشوقنا مـــــىت ابهتب

 املعتصبقد انهتىى الصرب ايرب آ طلق   وغبكفى كفى ايفضيضه من مغوبه 

وبرد اجلوف من وهاهجــا
1
 وادرك بطبوداوين ايطبيب آ يوب   امللهتب 

 وشبعىس احيا ورد يل عرصي املايض   بييت خرب وش يد آ راكن بييت فا ن

 الشنبوروح للحان آ ان وآ اي ش تيت   وقول للشوش غيب واجنحش وانقلب

 وصفها يل وطيبــــها بطيبك وطب  وقول ايسايق الكسالن ابدر وجب
وقول للحاسد آ بعد مل بوهجك وغب  عىس عىس الليهل ارشهبا مع من رشب

2 

  وحبوابت يف رشح آ ان واياذلي آ هوى   وقول اغتلبورد رآ يس ا ىل العاذل 

ىل آ ما تغب  يقرتبعىل الهنا واقرتب منه وهو   نديرها رصف من ترشق ا 

ذا دىج الليل قلنا للرقيب   مق اركب البحر عل هللا يوافقك خب  احتجبا 

ذا غبت داوينا   ينقلبيروح بك فيه والسنبوق بك   جرب من جربعىس ا 

 يب ايحبيب اس تلبـــوقول ليل جبن  كتبقد وميتحي من حروف احليك ما 

 جحب اايــمن الرحيق اذلي بني الثن  ماحتب ينـــولفين يف ثيابك واعط
 مييل ابلعقل والعاقل معـــه ينجذب  رحيق هل سكر ماهو من رحيق العنب

 وقال رضي اهلل عنه
 حسايبقلقل آ حشاي واضناين وغلط   ايغنميه نكش مغناش مااكن غايب

 التزيدين غريه فان قد ذا هبـــــــايب  ايغنميه زادين فوق مـــــــايبراعنا 
 آ ين ماقلت خف ادلمع زاد انساكيب  طش السحابقد جرى دمع عيين مثل 

                                                           
1
 نسخة ابفضل : من لهابه امللهتب   
2
 هذا البيت واذلي قبهل موجود يف نسخة ابفضل وغري موجود يف نسخة الس يد حمسن العطاس   
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 يف ادلىج آ ومنايبوان بدا صوت حادي   ماحد درى يبقايس آ مواج حبر احلب 

حن قليب ا ىل حيب
1
 وذا ادلاب دآ يبذا سبييل يف العشقه   الراكيبني ــــحن 

 الصاليب فيه مايس متع ل هل القلوب  وقليب يف عذاب العذاب لك آ سال

 البـــابلصبابه صبا قليب وجد الط  رشايبماهبم لوعيت ماحد رشب من 
 ويش يطفي الهتايبوايش يربي اذلي يب   ايبوالهوى مذهيب من يوم جعت ش ي

 ابــــرقـايفايق طوال الايارعن القد   ويش يدنيك منا ايآ مري القبـــــاب

 اكن لبيهتا ابلعني قبل اجلـــــــــواب  لوبدت منك كمه ايعزيز اخلطاب

 خمتها ايويل الناس يـــــوم احلساب  حمت لواكن قد فويق طبيق الرتاب

 جننا من عذابك ايشديد العذاب

 وقال رضي اهلل عنه
 الساري اذلي قد رسى بهمادريت آ يش ذا   ذا بهمادريت آ يش ايبن سكران قليب 

 هــآ هل اببجره يف طريق  خاف مغناهـ  ذي رسى به وسري يف مسريه راكبه

 ا ن حتدث مع الناس آ وقرآ  يف كتابه  ذي غنامه كام مغناه يف لك اببــــه

 واظهروا ماغيب منه وبثوا طيابـــــه  ابلنسابهخذ من اليل جييبه ايعوض 

نه قده نفسه   التزيده عىل مابه هنايته مابـــــــــــه  هبابهفارفق آ رفق به ا 

 واظهر حدابهآ وعىل البحر اكن آ يبسه   احليد ذابهفان لوبعض مابه فوق ذا 

 ين مبن الدرى بــهحمتجي قمي مس تغ  ماترى كيف قده اليوم بعد النجابه

 ماضبط من حسابها ن حسب يش تغلط   هــــــلباب غري خاله يف صبوه وقةل

                                                           
1
 نسخة ابفضل ك حن قليب ا ىل ليىل   
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ق ايعوض يف ذهابهوان عدى آ وسار   هــوامىل رحابوان دىج الليل جاه اهلم   دحر

 ذي ندر به ا ىل املرعى وقاده وجابه  عذابه فقفاحك ابهلل بيل عذبه يو 

ن قد معه   مث سري عليه العاويه من ذايبـــــــه   هل صالبهمسرتح به يقول ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ال س بابايسبب ل هل  مك يل آ س باب منمك  عذابعذب مك للمعىن يف معانيك 

 جاتنا آ ايت ايعذب الشفا مالها ابب  آ وطابرشيب  آ ين ما قلت ايسويل صفا
 ناخيب ال نسابشفه واحلقه ايشت الش    عىل احلابواعطف ايحبيب القلب  تفالتف

 فان ماعاد يش غابيك منه ولوغاب

 وقال رضي اهلل عنه

 نيــــكل الشبايبن سكران شوفه جار يف 

 آ حرق النيل اكنه انر يف ق صـــــــــم تلهب            

 وهللا ا ين حسبتك كنت متـــــــزح وتلعب

 مث ذا احلني بينت الغمــــــــــــيض املغيب            

بك ايذا املصــــــــوب  آ حك يل ابذلي صور

خلنا ابلزتم            
1
 كل شل عىل الشت ال شـنب 

 والطبل يرضب اخليلك ابخليل واهل جي

 والبنادق وبأ هـــــــــل الروم مك من منكب            

                                                           
1
 كل عىل شت ال شنبنسخة ابفضل : خلنا ابنلزم   
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 حنرص العذب ذي خـــالك عندي تنحب

 حرص العاد هل منجا والعــــــــــــاد همرب            

 خيسف املال ذي حتته وداره ختــــــــــرب

 ذا ملن شل رآ سه ايبن سكران واحــــرب            

ن بغا هللا جنــــــــــــــاته وارشده ماتغلب  ا 

 يطرح اخليل وان مل يطــرح اخليل يعطب            

 ذا الكيم وهو بيده من الـــــــرآ ي ماحب     

 وقال رضي اهلل عنه

 سامل آ جـــريت دمع العني للعاشق احلاب

 ال شعابهذلل ادلمع من صوتك كام صب               

 بلبل البال ابكل ذي سلب مجع ال لباب

 جدد الوجد واظهر يف الشوى حر لهاب            

 جد حــــزين وذكرين احلبيب اذلي غاب

 ال حصاب وايمجعقلت اياهل الهوى ابهلل               

 هل دوى للهوى يوجد وهل هل تطبــــاب

ن قلب املعــــىن ذاب من عشقته ذاب                ا 
 عذب ال ش نابما اسقم احلال من فرق الريض 

 عذب ماهل مثل يف الغيد فتــــان سالب              

 من فراقه ضنا جسمي والالعيش يل طاب
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 عدي تغين فالغــــــــــنا روح ال حبابالت             

 نفـــع ال صوابغن ايبن رجب مغناك ذا 

 العدمناك ايمطرب والزلت مطـــــــراب             

 مث آ ان اسأ كل ايرمحــــــــن ايرب ال رابب

 تعطي اللك من جودك وتفتح لنا الباب              

 وانت قد قلت آ ان اقبل توبة العبد ذي اتب

ذا هــــاب                ذه صفاتك ومن للعبد غريك ا 

 سوى رمحتك ايخري وهـــــــابمايسعنا 

 وقال رضي اهلل عنه 

 يقول آ بوعليا وصلنا اليــــــــــــوم ايراي كتاب

 من جيد يف اجلود هل يف اجلود غرس وانتساب               

ذا قيل الرشد اياهل   الطنابعبد هللا البادي ا 

 عند اعتاكر اخليل ذي ظلت مناخرها تباب               

 مايبغا من الشوفات عساف احلرابطالب 
ايبوعيل                

1
 حييت اياملنسب من اصالب النجاب 

 جاطرسك املنثور وافتاين يف احوال العتاب
 قدر رد للسائل جوابامدهوش من ذا الشوش ما                

 ك آ ههل ابلعجابنمن ذا الزمان العوف ذي يأ تو 

                                                           
1
 نسخة ابفضل : ايبن عيل  
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 حد من خسط ربه هيـــــابالحمل يردعهم وال              

 آ ما اجلفا ابدي وجنم آ هل الوفا والصدق غاب

 تنظر خمايل انس لكن فعلهم فعل الــــذايب               
 مهنم يشيب الرآ س مك قليب من اهل الوقت شاب

 من خالطك مهنم لقيت آ ش ياه مايه يف حساب                
ن   الغرابقيل كل ايبن عيل شاب قدواس تغرب ا 

 ا ين خربت الناس وافيت البال حتت الثياب              
 من قاس ماقاسيت واس توىف من الفكر املصاب

ا يل كام عوي اذلايب                 صاَدق عىل قويل وعور

 وهللا وهللا آ لف من قليب وقالـــــيب املصاب
 آ صغا وذابالفهت ابلشكوى عىل الصخر الصممي                 

 ال السكوت آ مجل وكثار احلجج مايه صوابوآ  

 ذه غاييت آ يضا ويف جويف من الغيظ الهتاب              

 عن كون ودي ضاع والظن اذلي ظنيت خاب
 واردف عيل الس يل وامىس س يلها مييل احلداب                

 مهرت مهم قلـــــــيب وقد نفيس مبا فهيا هباب

 خصم الصد يل قفا وقدان يف احلنابمن صد                

 آ دعيه مايصغي وصوته حني يدعيين جمــــاب

 الش نابا شت الحول يل الحول من شت الشف                

 ابيه اجلبني الطلق ذي هيدي حمياه الـراكب
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يف حندس ادلايج                
1

 وان آ ريخ لها زين الثياب

 العبابقامت خيار القوم هتجر سرت من بعد 
 ذا بعض وصفي يف غريب الوصف مرفوع اجلناب                 

 قصوى املىن مأ مويل احملجوب خلف آ لفي جحاب
 الش ناخيب الصالب الصم من رؤسذي لو ينايج                  

 آ ردت لها آ نفسها والرجعت ا ىل رؤس الشعاب
 العذابمنه هو ذا اذلي اس تعذبت فامي الح يل                 

 داومت املدامة والرشابو ه حتت من راحوار 
 هايم هيايم منه ذي قد راق يل عيشه وطاب                

 فان كنت تدري به فانه منهتىى لب اللبـــاب

 وان كنت ماتعرفه خهل ل هل معناي الكتاب                 
 ابــــب ي يعنون من ال بواب مايل فيه آ ما اذل

 الماه يرويين وال الغزالن تصحبـــها الالكب              

 هل طالبا غريي وانيل زاد يف غريه طــــــالب

يت مايغبا عيل ملـــــــــع الرساب                اين ولو ورر

 ني الضبابدخــــاخ آ عرف ورود املا ولوحوهل

 ابما ان اذلي غيب عىل احصايب ويج شيئا يع                

ال مقرت الناس خليت البعاد آ مسوا قـراب  ا 

 آ ومههتم ابوهام هاموا يف هماوهيا اللبـــــــــاب              

 قالوا وماابلوا وراحــــــوا يف تراوحي الش باب
                                                           

1
 نسخة ابفضل : يف حندس ادلجيور  
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 مثل احلنش مك ما حظي حظه من ادلنيا الرتاب               

 وآ سقيت ابلتلوحي مايل بعد ذا عن ذا ذهـاب

 وان شيت مين زيد فاين قول من غري ارتياب              

 قد قال بوعامر رفيع النفس ماهيوى القحـاب

 مااركب ذلوال ذلها غريي وان ذل الصعـــــاب              

  وقال رضي اهلل عنه

 دامئ آ وقــــــاته حمجب  مر سايج البابليـــــــــة

 رآ هــــا تعجبلك من   يف مالبسه الزهــــــــيه

 مرحبا س بعني مرحب  قلت ايخشف الهنــــيـه

 عزك ارشهبا وآ ان ارشب  آ نت كل يف الراح نيــــه

 فصل

يــدي  الك سوامل يل ايسؤيل   عزك ارشهبا من ا 

 من الناسوانت مطلويب   وس يديفانت س يد آ هيل 

 ماعيل من بعد ذا ابس  قده ذا ميقات عيــــدي

 ايهنـــــــاية لك مطلب  عطيـــــــهملتقاك آ كرب 

 فصل

 ذاهبــوتداخل يف امل  شا متخلع وامتــــــــذهب

 من مدامة لك شارب  وادخل احلاانت وارشب

 واملعـــــاتب يل يعاتب  ماعيل يف الرشب معتب
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ــ فاغمن الراحه بن   راحة ادلنيا ملن حب  يهـــــــ

***** 

 وقال رضي اهلل عنه

 ك ن مرماك ايحلــــــو الثنااي تذيبه  حال املعتين ايحبيــــبهعذب غريت 

ذا صبته جتعل ا  بهــ ت ذي يآ مس حبك ويش تبغا بذا من   خطتك املصيبهنك ا 

ن بد ماتبيك مىت ماغدي به  وان تقع بعد موته يف حبال احلنيبه  وهللا ا 

نه من قتل راح طيبه  بهــ مك كتي ل  قبكل فا ن ذا قد جرى  اليقع عندك ا 

 يف آ ول آ مره غلب وامست زليخا تعيبه  مامعك عمل يوسف يف قصصه الغريبه

 العجيبههند برش والتفت يف قضااي   منه مث انثــــىن من حهبا يف احلنيــــبه

 هــحهبا وابتلت بمث حني ابتىل يف   صد عهنا وقطع جدلها ابلرطيــــــبه

 آ قسمت ماجتيبهواصبحت حني يدعهيا   هقالت آ ذكر فعاكل ذي قد آ تعبتين بـــ

 عىل ذي تعيبهارك وعيابك من هذ  ذا نبامه فدع ايعـــــــاذيل ماجتي به

 راعي العهل آ درى ابلوجع من طبيبه  خلين خلين لك معه عمل ذي بـــــه

 وقال رضي اهلل عنه
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والزم هل حسن ال دب  آ عط املعية حقها
1 

 يف لك حال وهو رب  واعمل بأ نك عبده

**** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
حيىك آ ن الش يخ عبدهللا بن محمد ابعباد قال : اجمتعت ابلفقيه معر ابخمرمه عند الش يخ محمد عباد وحصلت  

هـ فقال الش يخ معر ابخمرمه آ بياات : اعط  952بيهنم مذاكرة يف عمل التصوف واكن ذكل اليوم آ ربع شوال س نة 

ىل بعض احلارضين فقال : آ تعرف معىن خل ، وآ شار ا  هذين البيتني ؟ فقال ال ! مث قال : آ نمت  املعية حقها ، ا 

تضحكون عىل التصوف ، مث قال : حق املعية اال جالل والتعظمي ، وعمل التصوف يف هذين البيتني ، ومل يعش 

ال س تة وآ ربعني يوما . اهـ ابختصار ) تفرحي القلوب وتفرجي الكروب (    الفقيه بعد هذا الالكم ا 
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 التاء املثناة من فوق { } حرف

 قال رضي اهلل عنه 

 ايابرق آ جشيتيف ادلىج قل لربق الغور   ايبن جار هللا ا ن هبت نس ميك وغنيت

 الحيت حيث الحيت وافيتين يفحيث   واثنيتت زدت قليب جشا فوق الشجا آ ثلث

نين ابهلل عىل نفيس آ خطيتواعرتفت   ذي آ لقيتيف ش باك الفعال السؤ ال ول   ا 

 لو كتايب معي من بيت ميا ا ىل البيت  وانين ملت من مرياد سلمى ومليت

 وصليتيف جعل جيت ا ىل بيت املصىل   حني يدعي مناد القوم جيته ولبيت

نك قلت فينا وسويت  د وال اجنيتــــكفوين جنيه ايمحم  اكن ماابلوا ا 

 ذا مقدر فالينفع عىس هللا والليت

 وقال رضي اهلل عنه
 البيتا ىل ساحة يف دىج الليل ايمطرب   لقيتبلغريب ا ن جرتك املقادير وآ  

 والمنه صديتالبدا مال من عيين   ذي خياهل معي راعيه يف لك ماريت

منه الواذلي حييي برس
1

ذا   امليتامسه   وامسيتاصبحت غري ماعاد يل شاغل ا 

ال بذكراذلي امسيت ليه آ رصف التدبري يف لك   من قريب آ وبعيد ا   ماانويتذي ا 

 البديتوبدواي واذلي اخمت به املعىن   لبيتواذلي حني يدعيين ولو صوت 

 ا ىل مامتنيتهل ترى ادلهر يوصلين   ليت شعري مىت ابجيمتع مشلنا ليت

                                                           
1
 نسخة ابفضل : بنرش امسه 
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ذا حنوه آ وميت  اذلي آ دنيتايمسيع ادلعا ساكل حبق   آ وتساعدان القدره ا 

ىل املس توى واوحيت ل  ايحب مارسيتليةل آ رسى به جربيل   مَث مااوحيته ــبه ا 

 حبرمته ماانويتعن سواه آ عطين ايهللا   واخفيتمن خبااي زوااي الغيب ذي صنت 

ذا سلتك   اس تدليتمن لقا سويل اليل به عليك   تقبلت واعطيتموقن ا ين ا 

 فاس تجب يل جباهه واغتفر لك مااجنيت

 وقال رضي اهلل عنه
ن املواعيد طالت  ورى العصب الغلق ماتفالتنيين ايظ   مك تطيل الوعود ا 

 وانربا احلال من رجواك والنفس سالت  والكرى عل والنفس الوجيعه تتالت

 ابلتوافرجت واهنجت واحصت والعاد   وانت لوزرهتا ايعذب ال شفا تشالت

ن مترت عىل ذا احلال هلكت وزالت  واجنلت مهنا مجع الشغايب وقالت  وا 

 وانقطع مهنا وصكل وطرسك وقالت  لغري مالتامنك يوم انكرت كفتك اك

 ك ن بعض العيب بني احملبني حالت

 وقال رضي اهلل عنه
ن اجملنه ايسلامين اثرت ـــل ا   غنيت سارتواجلبال الروايس حني   خيــــــر

 واملطااي الوطيه منك حنت وخارت  والعيون الغوايب ذي يف القاع فارت

ن القلوب   واحلكومه عىل العشاق مالت وجارت  اس تدارتفارفق الساع سوه ا 

 ريهتا ريهتا ماشعشعت واس تنــارت  حني ابنت لها مشس احملاسن وانرت

 اس تعارت مشس نا ذي مشوس اجلو مهنا  ريت ايبن فالح الشمس عهنا توارت

 وال فاكر حارتالوال ابصاران زاغت   اكن ماهاجت آ جشاين وال الروح طارت
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 حف بعد عزهتا يف السوق ابرتوالت    مثل ماان علويم مادريت آ يش صارت

 والسام ذي سام رسي هبا اليوم مارت  والعقول اليت اكنت معاقيل غــارت

 ريهتا يوم مهت ابملسري استشارت  ريهتا ريهتا عن ما نــــوته اس تخارت

 ها يل وشارتـ ت رآ س فاهنا حني رد  واوقفت مث التسلت ومااكن اكرت
 واخلاليق هبا من كرث ماهرت هارت  شاعت آ خبار حيب يف املال واس تطارت

 مث بعد املرا قــــرت والعاد مــارت  نفس غارتوايش من واحده يف نفسها 

 وقال رضي اهلل عنه
 قرت العني ايسويل ونفيس استرست  قرة العني عيين ابلرضا منك قــرت

 اللتاياذلي به يرى ال معى وبه ينطق   اليــوم ابلــــدر درتوالقوايف عليك 

ماانت من طني ماانت آ ال رسائر آ رست  واذلي لوبدا ال ش باح ال رواح فرت
1 

نك الوجه ذي لوقابل   وهللا الطالب الغالب قسامات برت  الشمس خرتا 

 حتت رآ ايته البيضا والعاد مــــرت  واس مترتمن سامها وسارت مذعنه 

 ذي آ جرتفاسقين ك س من راح احملبه   مثل عاداهتا يف اجلو ال عــىل تغرت

 آ غرتجبينه به فاحك يل اياذلي غرة   يف احملبني واجرهتم وجارت وجرت

 الغبيه جترتفيك يل مطمع آ وعيين   لك مغرت من ال غيار ملا تغـــــــرت
 غيا الغيب آ رستيف غواايهتا ذي يف   حقيقتك واقرتحني راحت ترى البارح 

 عارفه جعزها والقت عصاها وقرت  وافكرت فيك ايذي منه ال فاكر كرت

 وقال رضي اهلل عنه
                                                           

1
 نسخة ابفضل : ماانت آ ال رسير استرست   
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آ ه ايدهـر
1
 ال وقاترد يل رد يل مامر من صفو   ساعدين برد اذلي فات 

 آ هل التحيات آ هل ودي حصيح آ حبايب  جيت ميقاتوالق بيين وبني آ والك ذي 

 واذلي مه عىل حال الغضب والرضا اش تات  واثبات ذي هبم دار دواليب عىل نفي

 هاهتا فاهنا عندي وحق هللا آ ايت  فارو يل ايندميي من حاكايهتم هات

ن عنوها مبعىن ماحكوه   كيف ماجاتحممكه كها حمكه عىل   آ وحاكايتا 

 مالها منهتىى ههيات ههيات ههيات  فان يل يف معانهيا من الغيب غاايت

 ذي استبانت هلم يف ابطن القلب ابانت  توالبان اياهل النياابايعريب النقا 

 يف هوامه ويل معىن ومبنا ومبيات  وانووا آ هل الهوى نيه وان انويت نيات

 يف الراح راحاتعنه الك وال للروح   التلفت ا ىل غــــريه ول بغي التلفات

 آ والك حاايتمايه آ ال جتيين من قد   الوال يه يف الشايه وال النب والقات

 واعتنقها سوى قالوا حيي مهنا آ ومات  آ رتشفها وشاوفها بعــــــني العناايت

ن ههببت كل هببات  والسعاده ملن يه هل حبمك العناايت  فاغتمنها وهب ا 

 الجبهد من اجملهد وال كرث ال صيات

 وقال رضي اهلل عنه
 ال ول ول مدتردت اليوم رآ س الود   ايعيل بلغريب اليـــوم سلامي ردت

 ايلها حسن هللا مدها يوم مـــدت  بعد ماقد جفتين وابعدتين وصدت
 من خبااي زوااي اجلود مااخفت وماابدت  مدت آ يدي املوده واوفت الوعد وادت

 بعد ذاك الامتدي واس تحرت وعدت  قلت ايقوهما ماابل سلمى اس تجدت

                                                           
1
 نسخة ابفضل : آ ه ايسعد   
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 آ وال تصدتماعلهيا اعرتاض ا ن صدت   قالوا اليش كذا ذا حالـــها ماتعدت

 الباب واسدتوالزم الباب دوب ا ن سدت   كن مسمل لها فرحان رايض مبااهدت

 مااستبدتحط واحفظ ال دب مهنا مىت   وآ بدتوان دعت غريك آ ووالته واعطت 

 طريق آ هلها ذي يف مسالكه جدت ذا  واصف ودك ملن صافته سلمى وودت

 فاتبع آ اثرها واغد آ ين ماشفهتا اغدت  اس تعدت والعدد ذي هبا اعتدوا هنار

حذر تعدي حدها  ن فيه عواحذر ا  ن مل تدر معها   دتا   مارادت آ ردتآ ين فاهنا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
ذا حد قال كل   قف منه وقل اياثران ابذلي القيت  شفت آ وريتايبن راشد ا 

 قلبه ويل جزت رصيتواحلليف انفتل   فاين ا ن جيت ماآ بقيت وان رحت ماابقيت

 مابدا مابدا وهللا كام الناس وريت  يوم آ دليتذه طبوعي وذا دليت من 

 ايحبيب القلوب آ وميت فامعيت وامصيت  هل بيتفانت ايذاك ذي قليب وقاليب 

 جيت يب ايادجع الناظر ا ىل ماك واظميت  الحيتصابين سهمك اذلابح يف حيت 

 لو تبا مين العيــــنــني ايحميي امليت  متنيتجد برشبــه وخذ مــــين هباما 

 فاين العبد ايعذب الامثن الق ماالقيت  قاق كل قاق كل ايقرة العني قريت

 ايحبييب حتليتكل ابل يدي القصريه   فاين آ رىض مبا يرضيك يف منع واعطيت

 وقال رضي اهلل عنه
 فرقاان وال حوال حالتطالت آ ايم   ايبديع امجلال آ ايم ال بعــــــاد طالت

 يف من آ جكل ومك مهنا مدامعي سالت  مك مدا مك مدا مك لوعــــة البني مالت

ذا مــــال مالت  ايامن قلت قالت يف خدودي ويل نفس  ميل الرحي جمراها ا 



81 

 

 شدت آ مواج ابحاته وجلت وجالت  ت يف غبب حبر الامتين وصالترز واغ

 هل عقود الصدود احملمكه قد تعالت  فاحك يل اياذلي منه عيوين توالت

ن املقايض كام قلت قالت  آ وعلينا جيوشه دامئــــــه قد توالت  قل يل ا 

 بلبلت واذهلت ابخمرمه واس امتلت  فارث اي اليل بوارق مبسمه قد تل لت
 وجضت وصالتواس تعاذت والذت بك   واس تقالتفاعف وانظر ا ىل نفس آ ذنبت 

 تدالتيف سامها وشابيب اعتاكسك   تعالتحني شافت طهوب البوس منك 

 منك لكن رسوم الود مايوم زالت  واس هتالتفايقنت ابلغرق من ماطرك 

 مايه آ ال مىت ماهبت النود شالت  من رابها والحتسب مودتك دالت

 وقال رضي اهلل عنه
 ابل صواتنسنيس فيه نويح فيه جعي   اتــــنمطــربه شيل املغنا وزيديه و 

 واغمني صفو ساعه واتريك لك مافات  اتـصوتش مدامايت وقهويت والقفان 

حياها حتسف ابل موات  اجمتع مشلنا بعد العنــــا والتش تات  فانه الليهل ا 

 واذكرينا مع آ هل احلي يف لك مبيات  سود اذلريـاتوانرشي مامعش مابني 

ابل بيات رديفاعلمهيم وبعد العمل   يف قعود آ وقيام آ ويف مسري آ وتلفات
1 

 يغفر هللا يل فاين كثــــري اخلطيات  واال قناتواطليب يل دعا من يف صالته 

 ال ماتمثل ماقال راعي اذلري من برك   ماتغاليت يف سلعيت عند الرشايت

 الرسيراتحفيظ من يل آ ودعه رسي من   من ذرا بر جاهل بر آ وحنظهل جات

ال للرسيرات مكــــرات  مايبني واليبدي بيش يف ذي ال وقات   فان ماعشق ا 

                                                           
1
 تسخة ابفضل : آ روي ابل بيات   
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 يبدي القيل من نفسه ينبته نبات  بني واش وحاسد فرخ منام هبــــات

 يزنل العافيه والعفو رب الــــربايت  سهل ابسامه دامئ يرتفعن الشكيات
واايم مرت مرساتقد مىض مامىض 

 املطياتخمتها ابلنيب عدت خطات   1

 الرسايتماحدى حادي العيس الطرب يف 

 وقال رضي اهلل عنه
ايبن حامد 
2

 هنت وارخصت يف هينن ذي ال ايم مااغليت  هان اليوم قدري وذليت

ىل يوم   من قدا ذاك ذي اس تغىن وذي هل تعنيت  آ ان جيتاحلبيب اذلي من يوم ا 

ن تغنيتناي يف معىن غناي عني مغ   البيتذاك ذي بيته املعمور يف عيين   ا 

ذا احرمت وان يل عىل اببه ا حرايم  واذلي كام قابلت يش منـــه لبيت  ويتا 

ال قلت برشاي جحيت  فاحك يل ابهلل ا ن مريت يف ربعه آ ورآ يت  مابدا جيته ا 

ن نشد مين   منه شاره مبا شاهده من حني مريت  ظليتآ وقال احلبيب آ ين وا 

ين بعيد العرص ايذاك حطيت   كام امليت ذا حبيبساحة احلمث فا ان   قل هل ا 
 فانتبه يل وقال آ ان اذلي مابدا اخفيت  حني حييتقلت وايش آ نت فادركه احليا 

 ما اخطيتقال ابخمرمه هو ذا كذا قال   والاعتيتيش من آ مري والغبيت منه 
 وصليتصل ا ىل ذاك ذي وهجت وهجىي   صدق وآ ان بغيت آ وصيك يف من قد آ وصيت

 بذنب اس تحليتيف حالهل فهل منك   حني حليتبه وماحلت عن حايل معه 

ن ق دتين آ حييت يب فقلها وق دين فانك  سفك ديم مقاةل انقهل ما قد القيت   ا 

                                                           
1
 نسخة ابفضل : واايم حنس ممرات   
2
 نسخة ابفضل : ايبن مجعان   
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 وقال رضي اهلل عنه
 الوال آ صعب عيل ايعذب من يوم قفيت  عذب ما ذل عندي قط من ليةل آ لفيت

 لفيتيوم لفيت مجع الشمل يب يوم   ايلها اكن لودام الصفـــا يوم صافيت
 بعد مااهنل غيثك ابلوفا منك كفيت  فيتسول قليب بعد ماكنت ح اي ليش

 الوحق اذلي يبقى ومن دونه امليت  تعافيتجتعل ا ين من الصوب اذلي يب 

نه متكن يب ولكــــين آ خفيت حني شفته ..................  وهللا ا 
1 

 آ شفيتآ يامن قلت يشفيين عىل فشيل   ليتنا اكن ماشفتـــك والاكن شفيت

 يتكنت قبل الهوى عاقل وذا احلني جن   اكن ماصاح صاحي ذا الهوى يب وغنيت

 يتاعف و وهللا ا ين معك كل منك عذبت   آ خفيتضاع عقيل ومعقويل ورسي ذي 

 يف القاع دبيتالهوى مذهيب من يوم   صدق وهللا ولو مااعطيتين مامتنيت

 ظعن وانت حليتلك من حل يف قليب   ايخال ايبرا من لك صاحب ختليت

ذا مقت صليتماتعدي قِّ   من بيتمك تساداك واهذي بك ومك فيك   بل عيين ا 

ال ووفيت  ولبيتحني تدعي حيي قليب بصوتك   ماقرص وزن من مزيانك ا 

 خمتها ايهللا ا ين منك سلطت واكفيت

 وقال رضي اهلل عنه
 وانويتزاد شويق وهيجين مع العزم   لؤلؤه حن قلــــيب للحبايب وحنيت

 شديتمقت يوم قالوا يل الركب الرشد   سليتوارسيتواجنىل الشغب ذي يب واست 

 البيتواس توى واس تقلت بوشهم من ورى   واس تقلت يب آ خفاف املطيه ومديت

                                                           
1
 هذا البيت انقص يف النسخ كها   
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 وارعيتفان رعوا بوشهم يف الريف هونت   اتبع آ اثرمه من يوم مهـــــوا ومهيت

ن حطوا من آ شداد املراحيل   رويتآ  وان ورد ركهبم آ وردت معهم و   حطيتوا 

 يف رايض هبا آ زهار الغضا الزهر والزيت  واصبحوا واس تظلت ركهبم واس تظليت

 وحييتحني طفنا هبا سلمت فهيا   والفواكه من احىل بقل ابلعني قد ريت
 اشفيتحط رحيل هبا هذا شفاي اذلي   واعرتفت آ ن عني القصد معىن اذلي اعنيت

 ايهللا آ متم هبا يل فاهنـــــا يل متنيت  هل فرويض وجحيتوهللا ا ين مودى 

ال وعاد آ خره ميت  فان مايح عاش ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 والصيتعد يف حسن التصاوير بيهنم ب    التفاويت العيونايبن سكران يف محر 

ن مل يقع يل ايبن سكران تثبيت  يتآ و يبني اخللل وان قول ايريت ماجئ   وهللا ا 

 من قدا اليل بدا للعني بني التوابيت  تنوى ا ىل السمحه ودرزه ومتريتوان 

 يتابلصوت يل ح والتفت يل ولوماقال   ايعوض قال يل هيتغري عرض فريته 

 وقال رضي اهلل عنه
 الصيتليس تبدل ملن هل يف حالل آ رضه   لك يش هل حالل ا الحالل احلوانيت

ذا انديت ابلصوت لبيت  حييتحني رد السالم آ بدا حبييت   آ رض غرا ا 

 يح وطيه هبا مايل وفيــــها تربيت  مسيتمايعدون هل ال حباب صبحت 
 مااسليتادلهر لك آ سىل وان من جهرها   آ رض ال حقاف مهنا طلت يف البحر وامديت

 آ ان قلت ايريتريت لوريت ينفع كنت   يف العنا والضنا والشغب من ليةل آ قفيت

 آ حصا وآ ان من شغبمك عوم مااحصيت لكٍ   ....عيين من البيتريت قبل املصعد 
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 وصلمك مثل متدينه فضيهل وجحيت  ايخال ايبرا منـــــــــــمك آ ان ماختليت

 كمت وان آ ظهرت شكواي ماامنيتقاتيل ال  آ ه ماللبىك س يرل دمــــوعي وبكيت

 ترجيتآ ه مث آ ه من كــــرث اخملاطر   حن شويق لمك حنت راكيب وحنيت
ىل   ورسيتوسط صنعا المين رست جاليب   الساحل امليتجاحبه مثل ماجيدح ا 

 ريتنا ريتنا اباختار الضقت فـريت  مادريت آ ين فليك مريب وين مريت

ىل انويتصل مرادي كام ملح النواظر   قليب جتريتشفمن عىل به من  شوف   ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 التفاتهماجات منه وين هو وين هو   بشاتهايلفيحان سهل آ بطا عليـــــنا 

1مرت حداتهخافه آ ال عىل عكبان   وين غيب وخال صفو ذااليوم فاته
  

ن شاف اتيل صفوان آ حيا رفاته  ايهللا آ عطف علينا به وحثه وهاته  عهل ا 

 حصونه رماتهوانت ايذي قد اطلع يف   وانرشح به وذاق اليوم به آ منيــــاته

 رس به آ رويد دور ايريض يف جناته  وواتهخف من هللا وساير من رميته 

 ماترى كيف حاهل قده اكتب وصاته  فان بعدك سبب موته وقربك حياته

فازع  
2
ن مل جتيه آ نت جاتـه  القنا يف مبـــــاتـه خيف تأ تيه   واملنيه حتوم ا 

نه حلف بك ايمومش شفاته ن روحه ورحيانه سبب يف    وهللا ا   وفاتها 
 وان بدا منك ايحتفه وجامع ش تاته  العسل يف حالتهطعم ذا الريق ذي مثل 

 ه ــب رقاتآ براه راع الوال من هجتك  مالقي نفع يف حرزه واليف قراتــــــه

 والنسم منك ذا ينشقه حييي رفاته  آ نت جسنه وجسانه ومنك انفــالتــــه
                                                           

1
 نسخة ابفضل : مرت حياته   
2
 نسخة ابفضل : به فزع خيف تأ تيه   
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 صفاتهماءخياكل وامح واغسل بطاهر   فاعطه السول وادعه حني تقبل رعاته

 1وقال رضي اهلل عنه 
 يف ربوعه ختــــاليب وآ نـــا به ختليت  عذب غنا يل البارح حبييب وغنيت

 حني شفته كذا منصت لقويل تسويت  آ ين ماشل يل بيتني شليت هل بيت

 شد مبناه حىت ايبــــين فيه حليت  قلت هل عند بيتك ايحبيب ابن يل بيت

 مسنا مثل حباك الــــذي مث مسيت  مامتنيتوامح وصفي بوصفك واعطنا 
 فاين اليوم من خالي مره ختليت  اكسيتواعطين الكسوه اليل مثلها احلرضيم 

 حني مليهتم من انظري بك متليت  واس تقليهتم يف جنب حبك ومليت
ال انت ايمن به علينا اس تدليت نك لعيين يف احملاسن  ماابغي ا   ختليت شفتك ا 

 اكن ابلزيت مصبايح آ ضاءبك بال زيت  آ ثنيتقلت قول اذلي قبيل وان خلفه 

 نسبيت نسب آ مره اليقولون كيت  وهللا ا ين وريثه يف الهوى ماتعديت

ن كنت   ابلعنــــايه سام فــــرعي ولوما تعنيت  زليتخمتها اس تغفر هللا ايهللا ا 

 آ هديتوالصالة عىل الهادي اذلي ابمسه   آ عف عين وكن عوين مىت ماامضحليت

 س يد الرسل ذي ابرساره اخلمت وابديت

***** 

 وقال رضي اهلل عنه

 من لك جانب واهلمــــوم ولت  لطـــــــــائف هللا آ قبلت
                                                           

1
ذكر يف نسخة مكتبة ال حقاف من وقف الس يد حسني بن سهل آ نه قيل آ ن هذه القصيدة   

 لعوض ابخمتار 
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 وابن سعدي بعـــــــد ماجتلت  وآ جنم السعد اجنـــــــلت

 ويف بــــــــــرج السامك حلت   وبلغت ما آ مــــــــــــلت 

 يف حرضة عـــــزت هبا وجلت  مشس اتصــــايل واعتلت

 فصل

 ورصت من بعد العنا مـهـــــنا  من هاهنـــــــا نلت املىن

 سافر معي حنواجلناب ال س ىن  ايلك من هيوى الغــــــنا

 بني احملبـــــــني احلبيب ال دىن  منيس عىل ذاك الفـــــــنا

 والراح قد راقت لنـــــا ورقت  هذه مشاربنــــــــا حلت

 فصل

 يف ادلير من مخر الشفاه ال حوى  مق فاحتيس ك س الهــوى

 ليىل والتنطق حبــرف شكوى  وامحل عىل رآ سك لــــوا

 واس تظهر العــــــده للك بلوى  واصرب عىل هد القــــوى

 الهوى ختلتعن ماسوى دين   تلحق بأ مه قــــــد خلت

 فصل

 مايل سوامه يف املــــــل  موايل  مه آ رسيت ايعــــــــــاذيل

 مهنم ومه آ هــــــــيل ومه موايل  جزيئ وكي ممــــــــــتيل

 آ دنيت فــاس تدنيت لك عــــايل  من جانب القدس العيل

 وهجىي اجلهات الست مث صلت  فاسرتسلت واس تقـبلت

***** 
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 اجليم املعجمة { } حرف

 قال رضي اهلل عنه 

ذا ضاقت   واذلي منه آ فواج الفرج تتبع آ فواج  بدت منه آ فراجسكل ايمن ا 

 جنين من حبور البني قبل التــوالج  جثاجواذلي فيض جوده فوق راجيه 

 جنين فان يب من الجع البني وهــاج  ايمنجي غريق البحر مابني ال مواج

 ق الساجبر احته س   حبر ماتعترب يف بــــ  تيار جعــاجماكل آ دخلتين يف حبر 
 ايهللا ا ين دعوتك ايغىن لك حمتاج  آ ين ماقلت خف املوج بني الغبب هاج

 ضاق يب ضيقها واحلال ماعاد حيتاج  اينقذ فاهنا ضاقت وس يعات ال جفاج

ن يل شفت ايرمحن للضيق ماعاج  والصالة عىل امحد كام كرب احلـاج  وا 

 العيس حادي يف رساها واال دالجآ وحدى 

 وقال رضي اهلل عنه
ذا مرت بك العيس تدجه  موطيه من قدا املعدي ا ىل حبري الفج  ايبن مره ا 

 للبالد اذلي فهيا للكـــــــــني مهنج  قبل القاع ابلعليا وجز التلجـــــلج

 جحها وادع يبدوا كل من الضيق خمرج  مث وقبل عىل آ ميانك ترى قبةل احلج

 ذي لها ايبن مره قد دان مك من اعوج  ل رض ترجتعند ذيك اذلي من صيهتا ا
ن ريت يل وازنهتا اخلد ال بلج  آ دجلحد هتجور وحد روح وحد يف ادلىج   ابهللا ا 

 قل ذلي عند رؤايها الشغايب تفرج  آ وبدا كل س نا الرباق من شت ال فلج
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 آ وينطفي ماتــــوجهابلتاليق يطيب   ايآ م س يد عىس مريادان ذي ختمج

 من لظى البني فا ين من لواجعه منضج

 وقال رضي اهلل عنه
 حرك املعتين وحــــده وهيجه هياج  حرك الساج ايسامل حيركين الساج

ن ذا مسكني ماعاد حيتاج  ذي مىض والتعب ذا احلني للطيب ذي فاج  التقول ا 

 القطع منه ال فواججابه الربي هللا   الجحه آ فعن مييين وصابتين من آ راي

ليه التهناج  هات رحب مبا جا منه يف غهيب ادلاج  من قدا الهنج ذي هنوى ا 
 مر حبا مرحبا ايمن رسى بني ال جفاج  قل ذلا السجسج الساري لطيف التسجساج

 مرحبا مرحبا ماس بح آ وكرب احلـاج  مرحبا مرحبا ايحب من جا ومن فاج
 انجين به وبرد به لــظى لك وهاج  مرحبا مرحبا بك هات ماجيت به انج

 يف فؤادي وذي هل فيه مرقا ومعراج  آ براجواحك يل عن حبيب القلب ذي قد بىن 
 فان قليب من آ بعاده كثري التلجالج  احك يل كيف هو هو بعدان اثبت آ وخاج

 به وخاله بني املوج دخال خـــراج  آ يامن مر خاطرمنه يف خاطري ماج

 ماالعفص ذي خالط الزاجينقلب به كام 

 وقال رضي اهلل عنه
 ا ن رسح يف املسري آ وراح آ ويف ادلىج آ دجل  بلغريب ا ن حدى احلادي راكئبه وازجع

 آ نت تبغا التجاره يف املسري آ وتبا احلج  قل هل  آ ين آ نت مستهنج ا ىل آ ي مهنج

 لــهاجفماانت منوي هبا فان لك نيه   آ ومرادك هبا الفرجه مع من تفـــرج

 مامرادي هبا مدخل والحب خمرج  املقصود يف العج والثج الوهللا قال 
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 غري عل ا ين آ نظر انر ليىل توجه

 وقال رضي اهلل عنه
 وامح مكتوب علمك تنقيض لك حاجه  وواجهطالب الوصل دع عنك اش تغاكل 

ال وزال اعوجاج  والزجاجهفان مشاكة مصباح الهدى   هــماتضئي يف ماكن ا 
قطع حديث النفس عهنا وانجه  به وهل عنك يف اخللوه يلبسك اتجه  فادخل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 مرحب آ لفني مث آ لفني ايحب من فاج  مرحبا مرحبا متيل وس يعات ال جفاج

 ايصفا عنده املروه وكعبتـه ديبــــاج  ايمناان مشاعران جبل موقف احلاج
 انل بعد الـزنح مفرح وابلهـــم آ فراج  آ نت زمزم ومن خذ مهنا س بعة آ جماج

 د التاجوهللا ا ين مصوب منك يف معم  خمتها ايوس يع النحر ايسايم الساج

***** 

 وقال رضي اهلل عنه

 رث التوجاهــــبويب بكالوال ادركت حمـ   عندك والابن يل جاهعذب الوجه يل 
 جاهجايه آ عىل تن ماحصل منه يل يف  غري من جيت به ابغي بنجدته منجاه

فامسع الساع ايذي مابداخهل مرجاه
 من اكن ملجاهاياذلي ماخياف الضمي   1

نين اف  ن ايسويل فاعرتفت   يف ترجاهضيت من ابب الرجا ا   بضاعيت مزجاها 

 وانت آ عرف وكل عادات مايه مسجاه  للحىص آ وجاهاللها نور يف سوقك وال 

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : فامسع الساع ايذي مابدا خاب مرجاه   
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ليه آ دىن التفاته وهججاه  ثرت يف ثغر حاجاته ومسحت عوجاه  من وقع منك ا 

ن حد آ زاه ا ىل ضيقٍ   وشليت مااجشاهواس تخفيت تثقيهل   وداحنه واجلاه وا 

ذا هاجت   هتايج من اهجاهواصبحت دونه آ عوانك   لظى انر هيجاهكنت س يفه ا 

 مقت كل يف حتجابك وعند املفاجاه  من وهجتك آ وجاهلكن ا ين ولو مارآ يت 

 الرجا واملناجاهانكس الرآ س بني آ هل 

**** 
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 } حرف احلاء املهملة {

 قال رضي اهلل عنه 

 فعساك تظفر ابملــــىن وتروح    قف ابلفناء وآ نت ذاك طرحي
 فهـو الكرمي لطالبيـــــه مسوح  وترج من فضل الكرمي مواهبا

ليه لتحظى منه فتوح  واسأ ل بفقر واعرتاف حبقـــه  وامصد ا 

 ابب غدا للقاصدين ربيــــــح  اال نكسار ببــــابهوكن حري 

 وغدى بصدر طيب وفس يح  مك قاصد قدانل فيه مقصـــدا

 فأ نيل مايرجو وعاد حصـــــيح  ولمك عليل آ اته رايج عفـــوه

 بفنـاه صـــــــــــار متامي وفرحي  ولمك مقمي قلبه وفــــــــــؤاده

 بفنائه وآ كن هنـــــــــاك طرحي  آ ه عىل نبذ املىن بمييـــــــــنه

 مبحــــــــــمد خري العباد ترحي  ايرب ا ين سائل متـــــوسل

ذا كشف الغطاء برسه  فأ جب دعايئ فأ نت لست حشيح  حايل ا 

 وآ نلهم  عدن املعـــــــاد وروح  واغفر ل صيل واكتفل بفروعه

 يلـــــوحمادام جنم يف السامء   ودم الصالة والسالم ل محد

 خري اخلالئق لل انم نصـــوح  وعىل الصحابة والشهري آ نيسه

 } وقال رضي اهلل عنه {
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يف فتوح الغيب الرابين للعامل الرابين الش يخ عبد القادر اجليالين 

 نفع هللا هبم آ مني 

 فتحت مغالقي وآ رحت رويح  فتوح الغيب ايكل من فــتوح

 فأ رشق نوره برشوق رويح  وآ برصت احلقيقة عـني قلــــيب

وسقيت رويحفقد آ حييتين   جزاك هللا حميي ادلين خــــريا
1 

 طغى الطوفان من نفيس الطمويح  واكن كتابك املميون ملـــــــــــا

آ ضنيت رويحوقد وآ نت هبا   سفينة عصميت ومالذ آ مري
2 

مدادا وكــن يل  دواما ابسطا آ يدي الفتويح  فزدين منك ا 

 اهلل عنه { } وقال رضي

 واحملبني قالوا كمت ال رسار ذابح  ايعيل ابح يف رشع الهوى دم من ابح
ن تلكم قتل والقتل يف حقه ا صالح  آ جراحيش يلقي اذلي به يف الهوى مثيل أ  ف  ا 

 وان دعوه النداىم بني خامر ال قداح  وان مصت فان مصته يلحق املوت ايصاح

ن مل يساعدمه عىل رشب ال قداح   حار بني الشفا والنار راح آ ين ماراح  يكفر ا 

نه ايعيل مهنا انز   سف الراح فالسكر فضاحوان يساعدو  ن آ ومه ا   احفانه ا 
 مظمل اللون وامواجه يكرسن ال لواح  قابهل حبر من خاضه يرى البحر حضضاح

 لهبات ال رايح الوال ينضبط جمرى  مابدا جنم يف جوه لراكبه يلـــتاح

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : وسقيت سويح   
2
 يف نسخة ابفضل : فقد آ منت نويح   
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يضاحفافتكر ايعيل   ذلا الرمز طامح وانشد ا ن كنت تعرف حد  فهيا عىس منك ا 

ىل الكرس   مصباحعل حد مهنم عنده ذلا الليل   صياحيف رىب الوادي آ ونرسل ا 

 آ ومع الرحي فان الرحي توصهل ال رواح  فارسهل يف جعل لوتلحق الطري مرساح

 وقال رضي اهلل عنه
فتحي يل وشويف فيه مااكن   وآ ان افتحمطربه فتحي آ بواب اخلالعه   يل آ صلحا 

 الرح الرح عساان ايفضيضه تربح  الرح الرح عىل ذا سايريين به الرح

 وانصحي فيه فان الود عادته ينصح  بردي به ظام قليب السقمي اجملرح

نصحي يل وقويل لك من خان ل فلح  وابقدحاقديح يل مدامات املوده و   ا 

 حفصوالالكم امل يف القوايف الغريبه  وارسحا رسيح به ورويح به وانروح 
ابحتاسكريه آ دخيل به   اسكري القلب خيل غيب رسه مبيح

1
 يس بح  احلب 

ذا حصوان تغرق فتغ  والفنا هل بقا والضيق هل مزنل آ فيح  ريقه حياته ا 

 من دخل فيه ماعدا من احلب يضبح  والهوى حبر مظمل ماحواليه جمدح

ذا امىس ول صبح  حرصى والفيه مس نالرايحه هبا م  غري ابلصايبه قد ما ا 

 الوال من تورب فيه ابلرب يفرح  مابدا قيل مركب فيه رىس وطرح

 ماهو آ ال راببينه دوام آ ش بح آ ش بح

 وقال رضي اهلل عنه
 ايملن ضاق فتاحايشديد القوى   ايمدير الفكل ايفالق آ نوار اال صباح
 عين وبدلين مبا غاضين آ فراحاعف و   يرس آ مري وعاملين مبا فيه يل ا صالح

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : ساحة احلب   
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ليه امللتجى ماانت طراح  فان مايل سواك آ دعوه ايروح ال رواح  وانت ايمن ا 

 ترى عبدك اراتحفان من قوكل آ دعوين   تاحفاصلح احلال وادرك مابقي قبل يب 

 فاس تجب ايعظمي الشان قبل التكباح  يف ادلعا مرة خايف ومره هبا صاح

 المتداحقبل اليكرثون املبغضني 

 وقال رضي اهلل عنه
 ضاقت اليوم وانضاقت عيل الفسايح  وساع النوايحعبدرمحن ضاقت يب 

  عكس راييحمامعك عمل ماذي منه   ماسبهبا وماكــــدر عيل انرشايح

 والهل جنايحالمعه ساق يسعى به   آ ي املنايحقل يل ا ين كام من هو يف 

 والصيايحغري يف هندسه بني اللظى   الوال اليد ممتده لقبض الساليح

 امللتجا واملرايحوين يب وين عاد   القدر يدخل امليفا والجا اللحايح

 ماذلا القفل يل قفل عيل انفتايح  صبايحداي هو ايليل ماكل وين مغ

 وقال رضي اهلل عنه
ن هللا يرد اذلي راح  يعقل الوقت ذي به طاب وقت المترقاح  سامل آ دعويل ا 

 من صاحجهيا مع لك ز غري يف جلة آ    ماامسع العاذل والطيع نصاحيومنا 

ال ملن راح  ادلعا آ بغاه يرجع يل ولواكن فضاح  فان ما يف احملبه راحه ا 

 والرتداد بني آ مواهـــــها والمتياح  ايرعى هللا لييالت الغنا والتلواح
 يديرون ال قداحآ وكام اهل القناين ذي   ساحهنا لييل كام من لعب  من هنا ال

 ني ايصاحبتنظر الفرق مابني الرشا  فيه تراتحفادخل آ دخل ترى معنا اذلي 

 عد ايمن قدرسح فهين آ وراحبيهنن ب    فان ماسكرة العشقه كام سكرة الراح
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 رواحـذل وآ مرا ملن هل رآ ى وآ كرث ت  ذيك ال رواحمخرة آ هل الهوى ذي خامرت 

 مثل التفراحماالفرح ذي يصيب القلب   واذلي يشرتي رشحه مفا هو برشاح

ذا ارتد مفتاح  والهوى ما انفتاحه غري من رس مفتاح  وادلرامه لباب الراح ا 

 }وقال رضي اهلل عنه {
 سفاحهيج الشوق وامىس مدمعي منه   حسر الحالاميين  برق من مية الغور

 من انحآ رقص ا ن حد رقص واتبع يف النوح   مذ رآ يته وانهايم كام شارب الراح

 امحلى الحًة صاحمن نظر منك ايبرق    رآ ه فضاحقلت ايبرق آ رى ضوك ملن 

ذا الح مواراىن ل ي يش قال يل مغ  شق جبته واراتحوانتشق منه عاشق   ا 

رته وان اكن هل غامٍض ابح  كثيفات ال ش باحل جل كون الس تاير من   من شذا بن

 عتمي ادلىج ساحفان دعاها املداعي يف   مضانني ال فراححاجبه ماوراها من 

 ساح كل ساحقابلت واقبلت تلعب معه   حنوها يف ميادين املرسه وال فراح

ذا كنت س باح  املدهلامت ايصاحخضه وادخل غببه   ذا خربها وذا حبري ا 

 عريضات ال لواحواعترب حيث التعرب   واقتحمها وخاطر يف تعاكس ال رايح

 الرتابحواعمل ا ن لك من جا يف طريق   تنظر ادلر واجلوهر عىل لك جمداح

 يبغي الرحب منا رده الرآ ي رابح

 وقال رضي اهلل عنه
ن آ ثر ماحل يف القلب ماراح  لكن الصرب ل هل التلكفه خري ايصاح  بن مجيل ا 

 الردى واملدا آ قداحذي سقاين بك سات   فان لقيت اذلي مكنون ال رسار به ابح

 فيك مااشفيت عذايل والطعت نصاح  قـل هل ا ين ورب البيت ايروح ال رواح
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 كل جعلتك تعاملين مبا فيه اال صالح  غري نشحت ابدلنيا وابدلين نشاح

 ماتبا ماتبايل غري مااكن فضـــاح  فاخلف الظن يب واسقيتين مس ذابح

نه للمغاليق فتاح  ايريض منك وماهو بطراحذلت به   فاس تعنت هللا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
ن انمت آ عيان   وكبدي جراحفأ ان املعىن يف العشقه   اخليل واسرتاحرسومه ا 

 وبت سهران حىت ابن جنم الصباح  سكرت الحول كيف السكر من غري راح

 والعىل اهل احملبه يف احملبه جناح  وسالف احلب من صابه تزرا وصاح

 ومه عىل احلق ماجو به فهو يف صالح  عشق املالح يلوهمم لك من الذاق

ذا رسى يف ظالم الليل ابرق والح  هلم قلوب ختافق مثل خفق الرايح  ا 

 ولك من اكن يف ابطنه مكتون ابح  قدامه وفاحبدا مغيض الغوايب من 

 هيمي فهيا واليدري مبن جا وراح  نعم وذاحال من شاف الوجوه الصباح

 ولويقع دون حمبوبه ذلوق الرماح  املال اال فتضاحوالهيمه عىل رؤس 

لهيا وشاف اجلد   اياهل السامحفلك من اكن هيوى الوصل   مهنا مزاحسعى ا 

 يكون ماهل حملبوبه وروحه مباح

 وقال رضي اهلل عنه
 آ صلح هللا يدمي الصلح يف لك مطرح  ايعيل ابغريب البارح احملرب آ صلح

 يف لظى القبض ابغي منه قطع البالحش  تشحشحته فديته ـ جي  بعد ماكنت يل

 يل عواجه وجاين واسع الصدر ال فيح  فاهللا آ عطاين البارح مرادي ومسح

ال قد  ابذلي آ هواه وآ وفاين مطاليب واجنح  برا احلال واجرح فضل واحسان وا 
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فتحكنت يل جيت ا ىل اببه   ابطين مج واظهر يل قبيحه ورصح فتح ا   وقلت ا 

قطع ال مل ايمقبحرد اببه   الصحيح املصححقلت آ ان عبد كل رق   وقال ا 

 قلت ال وهللا الرب العزيز املس بح  قال ماابغاك مامثكل خلدميت يصلح

ن ايعذب واصفح ن ماانفع ولكن م   قال ذا حمك ايابخمرمه عاد ماحص  ا 
 قلت ماعاد يل مرىم والعاد ملمح  الساع تس بحعادان ابغاك مده يف الغوى 

 ماارضاك دونك هاك ابتذحب اذحب غري

 وقال رضي اهلل عنه
 رد يل مامىض ايمن هو الطوق وادلاح  راحت الروح رد الروح ايروح ال رواح

ذا جيت فتاح  واعطين ايحبيب القلب للباب مفتاح  افتحه يل ويل شاوف ا 

فا ن يف اجلوف   واطلق آ طلق عقود الصد فان اخلفا ابح
1

 من بعدك آ جراحمما فيه 

 مابني ال مياحقد حوى شأ هنا الشامات   والكبد من لواظي ماهبا خاف تنذاح

 فاسقها بعد ذا المتحيص من صايف الراح  منك لوالك ماانذابت والصاح صياح

 آ سقها خلها حتيا بروحه وتراتح
نه مابدا شار ابصالح  آ رمغ آ نفه وقل هل راح بك راح بك راح  وارمغ الوايش ا 

ان نبــا   للمحبني يف احلرضه ا ىل وقت اال صباح  نوقد مثانني مصباحغيب ا 

 بيهنم مث اندى ابلفالح آ هل اال فالح  مث يل قام قسيس املدامه ابل قداح

 قل لنا ابلهنا جا الري بعد التشحاح  واسرتاحوا مبامه فيه من روح وافراح

 وارشقت مشسمك والغهيب املظمل انزاح

                                                           
1
 نسخة ابفضل : ابح واجلوف مما فيه   
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 وقال رضي اهلل عنه
 رحيب ايروح ال رواحمرحبا مرحبا ت  مرحبا ايمن به القلب يراتحمرحبا 

 وال آ دواحمخر ماعتقوها يف قناين   اياذلي سكر الصايح خبمر بال آ قداح

 واجلبني اذلي ل هل الهوى فيه مصباح  احمنه آ نذغري من حلظها ذي من ريم 

ذا الغهيب انساح  عريضات ال لواحاكنه اجلاه ترسي به   نور يرسي به الساري ا 

 من ملاها وما يف ادلور من برق يلتاح  يسكر الصاحبه يف البحر والسلسال ذي 

 احتف من جماري النس مي اراتح عند الت   حني تبدي ثناايها ومن مسك نفاح

 ح النفس فاس تنشق رواحيه ايصاحـيفت        

 وانصت ا ن شيت آ صوات الغنا آ وصاح صياح                  
ن لوال مامن آ رسارها ت  مزامري مغناها وفيه آ لف رصاحمن   احـوالصحيح ا 

 الوال حد برسه من جمانيهنم ابح  للمحبني ماصاحي من آ هل الهوى صاح

 مفتاحلج قفيل ول دركت مرتسم النب  مثيل ا ين تراين عندها بني ال مياح
 نور اال صباحمنتظر يف ظالم التلكفه   غري يف مسرسه ك ين عىل آ طراف ال رماح

 وقال رضي اهلل عنه

 والنداىم دنوا لدلان والشوش روح  والليل جوحطاب ايمطربه ذا احلني 

فالرح الرح ا ىل ساق ادلانن الرح الرح  حـواقبل القس ل داننه يبا اليوم يفت
1 

 لحــفاالالانم الحصل هل مىن من انم   وعدان الصبح من اليوصل الصبح ل صبح

                                                           
1
 هذين البيتني من نسخة ابفضل وغري موجودين يف نسخة الس يد سامل العطاس   
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 وافتضح واحملبه ايحمبــــــني تفضح  خالف الباب لوح لوحوا ابحليا من

ه مايعـــــدي مبيح خلوا الباب قدر
وارسحوا اياهل ودي واملسارحي ترسح  1

2 

ال من آ فىش ورصح  اله رصحـمثل جمنون ليىل ذي بلي  فان مايسرتحي ا 

 وامسع الساع ايذي منه القلب جمرح  واشهر آ مره ونذ آ ش ياه يف لك مطرح

 دق الزم به مرىم والابغي متصلحص  يعرف ا ين هل ويل فيه ملمح اياذلي
ن خرب آ وطب واصلح  وانرشح به ولو شفته بغريي تفرح  غري حبه حصيح ا 
 يف هماويك وافىن فيك روحه وماحش  ايحياة النفوس آ رشف عىل من تصبح

ذاج  هل وقل هل بصدق الود يف حمكنا حص  اك وافتحــــبه وقربه من اببك ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 آ نت مفسوح من حلفي وآ ان منك مفسوح  رح وان روحايادجع الطرف بعد البارحه 

مح لوحك وان احمي بعدها لك مرشوح  ماجعلتك كذا ماكنت حاس بك مربوح  ا 

 آ وخنليك ايدايج احملاليل مطـروح  تتلف الروحفيك لو ابشعر وهللا ا ن زدت 
يدك   حب يل ايحبييب جيك ابلصدق منقوح  عبد والباب مفتوحبعد ماكنت يف ا 

بليس والقا كل يف القاع تطروح  حني تلقا وثوب الود مازال مفسوح  غرك ا 

  عىل نوحراح بك يل يغر آ دم وغرير   قال كل شد فان ابخمرمه قده مذبوح
نه رضب ابلس يف   ذي قد آ خرب بين ضنه وحصن بين جوح والس يف مصفوحعندك ا 

3
 

                                                           
1
 البيت هذا ومابعده غري موجودين يف نسخة ابفضل   
2
 يف املسارح وان ارسح  :نسخة ابفضل   
3

هذا البيت واذلي قبهل موجودين يف نسخة ابفضل وغري موجودين يف نسخة الس يد سامل   

 العطاس 
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 فاعظم هللا كل آ جرك فيك حن وانت منيوح  واحلبل مش بوحالوحق هللا املعبود 

 شوفوا احلب يف املرصا منذا ومذلوح  اياهل ال ذهان جد واللمح يف لك ملموح

 مث قل لذلي نذاه س بوح س بوح

 وقال رضي اهلل عنه
 واصطربغصب ايسامل ولواكن جمرح  تعبان واصبحسامل الليهل آ مىس القلب 

 فرحعند من به سويدا القلب يسىل وي  لرحنسنست قالت اريت نود الصبا يل 

ن من بعادك دامئ العني تطرح  فصح القول ايراعي احلديث املفصح  قل هل ا 

 رفه مع الكون ينفحمايعدي شذا عَ   الارتقى صويب الغايب والاجنب والحص

 مايعدي خياهل بني ال عيـــان يلمح  مل يزل ابلهنار آ ومغرب آ وليل جنح

 قد آ نصحنا فا ن هللا مع من ي صح فان   اين س مي عىل ذا الود رشط الهوى حص

 وقال رضي اهلل عنه
صاح بعد العشا ابحلرب ايحب صياح  ايبن سكران رايم العافيه ابلبال صاح

1 

 عة آ قداحقــربوا كل الكم الس ندبه تس  ا ماكل يف الناس نصاحمن مشريك بد

 وهللا ا ن زاد يعلق يف ديج الليل مصباح  قال كل ذا عسل صايف وهو مس ذابح

ن تقع حضكًة ايذا ملن جا ومن راح ن يندمون آ هل   وا   ا والمتداحالغر وهللا ا 

 وردها ابن جامحوان يرد حلج وآ بني ذي   وان مييس كبري القوم يف السوق س ياح

 وان قرص من الكيم حرف آ ان كب نباح

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : صاح بعد العشا ايخري وهللا صياح  
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 وقال رضي اهلل عنه
 تروح ابهلم يل هبت برحي انرشاح  قهوة آ هل الصالحرشاب ال برار وهللا 

بليس منك يف املسا والصباح ودم علهيا وخذها يف رساها ورواح  وتطرد ا 
1 

هنا خـــــــري راح لهيا املالح  والتعدي تروهحا ا   صبت هبا آ رواح واراتحت ا 

 وقام يف احلال يدعو ابلفالح الفالح  وحني اندى منادهيا وثــــــنا وصاح

فلبوا آ صواته آ رابب الوجوه الصباح
 ودار ابلك س سايق ذيب منه انرشاح  2

 فقري مسكني رايج عطفة آ هل السامح  وكنت آ ان مَث بني القوم اكرس جناح

 وعل مرمههم الشايف يداوي اجلراح  لعل نفحه تقع للقلب فهيا انفــــــتاح

 حني ساحوجاوز احلد ذي حدوه هل   ام يف حبر الهوى واستباحـاذلي ه انفا
 تردا وطاحاح ايمدرك آ درك من طـو   شؤم فعهل يف الصياح الصياح وراح من

ال اال هرتا والصياح  ودارت القوم بأ دواره والهل سالح  ومابقي بعــــده ا 

 وحل عليه ا مح حل بينه وبني الرماح  فرد رده وشل املنطرح يف البطاح

 وقال رضي اهلل عنه
 ذكر آ ايم كنا يف صفاان وال فــــراح   برق امحلى النجدي اذلي مابدا الحالح 

 اليوم ال جراحمن ذليذ الهوى ذي نكش   يف زمان الصبا ذي قد رشبنا ابل قداح

 آ عزم آ عزم فا ن العزم فيه الــرتواح  آ ظهر آ رسار من سلمى وداىن لال صالح

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : ودم علهيا وخذها يف رساح آ ورواح 
2
 يف نسخة ابفضل : الوجوه املالح 
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وادخل الباحة السودا
1
 بذل ال رواحوابذل الروح فا ن العز يف   ولوماانت س باح 

 وقال رضي اهلل عنه
 ايدوى لك عهل ايمىن القلب والروح  مرحبا ايسلميى ايدوى لك جمـــروح

 القلب مرشوحمن ظفر به رشب وامىس هل   وحايظفر لك منقايغىن اهل البالبل 

واصبح الصبح هل
2
 الروحابب مايدخهل واحد سوى ابذل   وامىس هل الباب مفتوح 

 فانطرح يف محى ليىل مع لك مطروح  آ ومشمر ذحب نفسه مع لك مــذبوح

 والبصريه جتلت وانرصف لك مقبوح  شاهد البيت وال راكن والرس واللوح

 ه انخف الروحغري ابلرس يل قد قال ب  واقبح البني يسعى هل بالهل واللوح

 قد جنا من جنا واقراه يف سورة النوح

 عنهوقال رضي اهلل 
 ملنبعث هبت عليه آ مس رحيهكن اي  صبيح آ وصبيحهذا اذلي جا املعمل من 

 ماتناحصه ايمـــــانع عليك النصيحه  جاهبا منرشح يضحك ولو يه فضيحه

ن البالاي يف لنب   قل لصاحبك عهل ينهتىي من قبيحه  ذا املنيحهقل هل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 واقدل الباب واعهر والف فوقه ترازحي  ايعوض الطبخت آ غلق وشل املفاتيح

 احلفاه العراه آ هل الصمل واملالوحي  الجيونك مع دير املدامـــــه كراش يح

 يرشبونه وخلوا كل يف الكعده الكيح
                                                           

1
 يف نسخة ابفضل : وادخل البدلة السودا ولو ماانت س ياح 
2
 يف نسخة ابفضل : واصطبح واغتبق وامىس هل الباب مفتوح 
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 وقال رضي اهلل عنه

 واردف عيل ايصاح  يف ال قداح  آ حتف هبا ال رواح  سايق الراح

 آ عطــــاين املفـــتاح  والفــــــتاح  ابلمين يل قد صاح  فالصـــــياح

 من فيض عني اجلود  واســـــقاين  يف احلي ايمحمود  حــــــــياين

 آ س تنشق ال رايح  ايمرتــــــاح  وذا املقصود عين  وافنـــــــاين

نه دعـــا فامسع  لب الــداع  يف مهنجي واتـــبع  واصبح ساع  ا 

 آ بطل ضيا املصباح  فاال صــــباح  ا ن ريت يش يفجع  الترتــــــاع

 تفتح كل ال بواب  والزم ابب  واقطع عرى ال نساب  دع ال س باب

نــــه دآ ب  اس تفتح الــفــــتاح  من جا آ وراح  الصفوة ال حباب  فا 

**** 
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 الدال املهملة {  حرف} 

 قال رضي اهلل عنه 

ليك القصــد ايهللا اي آ حد ليك ا  ليك   ا  ليك الوفــــد ايهللا ايمصدا   ا 

ليك فأ نت العز والكزن والغــــنــا  والس ندوايملتجا الالجني واذلخر   ا 

ليه وجــــــــوه ال ملني ومل تـرد  فيايح ايقيــــــــوم ايمن توهجت  ا 

 اخلالئق واملددومن مطليب غوث   عذابك س يديآ غثين آ جرين من 

 ايخري من وعددعايئ بصدق الوعد   واس تجبوكن يل معينا يف امللامت 

ليك الكف آ لمتس الغنا  ومل آ بغ حنو الناس ايذا اجلالل مد  مددت ا 

 وهب يل ايمغين املقلني بسط يد  جفد ايكرمي الوجه يل واقض حاجيت

ومأ ميلا ىل من تلكين ايمالذي 
 آ وتلكين ا ىل آ حدا ىل نفيس آ هكل   1

ليك امللتجا والرجـــا وقدولكن   من اخللق ايرب آ ضــــيع  والوال  ا 

ليك وليس يل  سواك وهل رب سواك لها يعد  قصدت حباجايت ا 

 عطاايك ايرمحـــن حل يل العقد  حبرمة بسم هللا الحترمنـــــــــين

 مزيدا بغري حدمن ادلين وادلنيا   وزدين مزيدا ايرحـــمي يكون يل

 اللك قد وجد وجودا هل ايموجد  مفن تغنه فهو الغــــين ومن تكن

 دليك مفا ذا فاته ما اذلي فقــــد  ومن اكن يف آ حواهل بك حارضا

ذا عبــد  آ ان عبدك املنسوب بني آ قــاريب ليك وهل عبدا هيان ا   ا 
                                                           

1
 يف نسخة ابفضل : ومؤييل  
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ذا  آ وذاك يعتقدبدت حاجة اململوك   وهل حيمل املوىل تغافـــــــهل ا 

ن قام   فدبر آ موري اللك تدبري مشفق  آ وقعدرحمي يراعي عبده ا 

 عيل بود منك يبقا ا ىل ال بـــــد  وحطين والحظين وآ لق حمبـــــة

نك يل مازلت بل مل تــزل فال  دـتزال بلطف الصنع تطلق ماانعق  فا 

 لطائف الحتىص حملص والتعــــد  ومك كل ايذا اجلود واجملد والعــال

 واجلسدالروح ومتم ومعم واصلح   فيادامئ املعـــــــــروف التقطعنه

وآ هيل وآ طفايل
1
 آ نلهم غىن ادلارين عفوا بال نكد  وآ هل مـوديت 

 هنيا مريئا مرغام لك ذي حسد  اـمضاعفوهاك وقل هاك ايعبدي 

 وخريك معهودي وجدواك يل معد  فبابك مقصودي وجودك موردي

ليك وال آ ود  ولكامن فقري ورضي آ صـــــارين  ا ىل بث شكواي ا 

ذا اكن شكواي ا ىل من  تقومت ال كوان وامتدت امل ـــدد  بأ مـــره ا 

ال ماكل املكل ربنـــــــا  ومالكنا يف يومنا ادلنيوي وغـــد  وماذاك ا 

 آ ما هذه جند آ بق فهيا والتــعــــد  فميم فنا آ بوابه وانطرح وقـــــــل

 ففهيا ل هل اجلد آ كرب لك جــــد  آ مق يف حامها بني ماها ونبــــــهتا
ا ىل من به حتظى مبملكته العدد  سواها واجنذب وانقطع هباوغب عن 

2 

 ا ىل مقعد الصدق اذلي عز وابتعد  ومتكل ملاك اليبــــــــــيد وينهتىي

 آ ساس لنيل القصد يف لك مقتصد  فالصدق ايفىتعىل غري آ هل الصدق 

 دقر غليال ومك انل الصدوق وقد   فمك قام ال ابلصدق خشص مفا شفا

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : وآ هيل وآ والدي  
2
 يف نسخة ابفضل : بفذلكة العدد 
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 ال سدالصدق فاس تأ رس آ شار بأ يدي   رآ ينا من جبان حمقـــــــرومك قد 

 آ رنب رشدلقةل حفظ الصدق من   وذي جندة مشهورة وجشاعــــــة 

 عليه وساير من به جد واجهتد  ال ابلصدق وامعل به ودمفكن قائ
 به فهو نعم املس تعان ملن قصـــد  واس تعنوسل ربك التوفيق ماعشت 

 آ عذان وآ يدان ا ىل منهتىى ال بـــــد  ايمنهتىى الرجــــــافيا هللا ايرابه 
 بنورك واحلقنا مبحبــــوبك ال ود  وخسر لنا ال س باب وارشح صدوران

 خبري جفاه املصطفى آ مكل العــدد  محمد احملمــود واخمت جباهـــــــــه

 والـرشدوآ حصابه آ هل الهــــداية   وصل عليه دامئا مث آ لــــــــــــــــه

 من محدخصصت به من محد محدك   وخص آ اببكر وفاروقهم مبـــــــــا 

ذا ورد  وآ متم ذلي النورين نورا وزد فىت  قريش ومفتهيا عليـــــــا ا 

كرام ايرب واحييين  مطيعا يف ادلارين اي هللا اي آ حد  عليك من اال 

 وقال رضي اهلل عنه 

 ممتدحا الرسالة القشريية والعوارف
ن تـــرد قرآ  الرساةل والعوراف ا   من عني تسنمي الصفا رصفا ترد  ا 

 فاصدع والختىش انتـقاد املنتقد  خذعهنام ومبا تـــــــــــــــــراه فهيام

ىل علــــــــــوهمام آ ستند  وعن اال مامني آ روي ذا المــرية  لهيام وا   وا 

فلقد آ اتان يف الكهمــــــــــــم لنا
1
 وعيـــــــــنه جفد جتدعمل اليقني   

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : فللقد آ ابان يف علوهمام لنا 
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 وقال رضي اهلل عنه 

بعادايبن جار هللا آ يش آ حوالمك بعد   الغالمني ال فهاد آ يش حاكل وماحال  اال 

 البني العادقل هلم كيف ذقمت مطعم   ابل جوادني ذي جودهتم آ زرت النجيب

 سلين ا ين يف آ طالهل كثري الرتداد  بيس به بيس به لوفاد راعيه مافاد

 كام قلت مغـه ينجيل زاد وازداد  عىل رآ يس مناش يه تنقاد ماتعدي
 مث ايمعرب املغىن عىس منك ا سعاد  فا هللا احلاد من حر الفراق هللا احلاد

ذا جوح ادلايج   غن بني احلوط بني النشاوى وال غياد  وآ سواد ـهبغهيبغن ا 

 تنويمت آ وعادقل لعبد هللا آ نمت قد   مث قل لذلي قليب وقاليب لــــه واد

 ماهبت آ نوادمش تغب منمك ماغري   فا ن يب من شغيبتمك يف اجلوف وقاد
 وال والدسار ابلرمغ من ربع احلبايب   املهذب واال رشادكيف ابرجع وش يخي يف 

 فان بغاهللا لنا نرجع كام يوم نعتاد  وشد التصداد ذا اذلي جدد اذلكرى

 البني ال حلاددينا ومضتنا عىل فا ن غ  اكن ماسار حبرق بني حليه وطراد

 فان يوم القيامه بيننا اللك ميــــعاد

 وقال رضي اهلل عنه
 ذي علهيم تراكيب البنا والقواعــد  اباهل املعاهدايبن راشد عىس كل عمل 

 حب وادهيم املطلول حادر وصاعد  ابن راشدواذلي من قدامه حب وادي 

 نا لك قاصدمن اتربه وآ عىل غ خص   حب خيهل وخنهل والرىب والفدافـد

ذا ابنت لعيين املشاهـد  بور ذي يف نواحهيا مجيع املقاصد  نذر هلل ا 
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 وهل خر ساجدس بح حبمد هللا ن آ ن   املوارد نبواس تقرت بنا اجلربه وطــ

ذا لعيناك ايواحد عدل بأ لف واحد  بتكل احملامدشكر واثين عىل احسانه 
1 

ايذهب مرص ذي ماعاد ينقده انقد  دــاياذلي عاد وصفه فوق ماصفه زاي
2
 

 عدل ابلف واحدنور خديك ايواحد   ليت شعري مىت ابلقاك واميس مشاهد

ال آ نت صادر   ماكل املكل شاهدفأ نت موالي وهللا   يف احملبه وواردمايل ا 

ن تكنيت بأ خر ايكحيب العقايد  القوم جاحدفا ن حايل خييل عارف   وا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ماجعلتك كذا تغلب عليك العوائد  ماجعلتك يف قفا الركب قاعد مزمحي

 وابن ايامحد بنا عايل قوي القواعد  الطبع جامدفاحذر آ وصيك المتيس عىل 

 ابديه فيك دلتين علهيا الشواهــد  عقائد آ والفان يل يف جنابك من قد 

نك ملامه ايودل ليث وارد هنا تغبا عليك   عنــدي ا   املـــواردماجعلت ا 
ن الثقاة  عدها عساها تساعدفادع نفسك وآ و   دواملعاقـالعرى آ هل  قل لها ا 

ذا جامه القاصد   مااس تطالوا والطالوا عىل لك حاسد  حظي ابملقاصدذي ا 

 وارتاكب الشدايدواحامتل العظامئ   غري بأ رخــاص غالهيا وجهر الوسايد

 اهمم فهم واحدــوافههمم امهصارت آ    وانقطاع املطامع واحامتل الفـــرايد

 وسايل وانشدفادن مهنم وسايرمه   مايقولون ذا خارس والذاك فايـــد

ن اللظى   عن مقاةل سعيد املس تعد املساعد  فهيا غذا للمشاهدذي قىض ا 

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : ذا لعينيك ايمايح رسوم اخلرائد  
2
 هذان البيتان والذلين بعدهام موجودين يف نسخة ابفضل وغري موجودين يف النسخ ال خرى  
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 وقال رضي اهلل عنه
ايغريبه 
1

ذا عاينت من هنجهم حد  آ وبدا كل غـــــزال املنحىن ايمحمد  ا 
 مشهدواشهد معه لك واعشق آ هل الهوى   حاجر يف سعوفه وهتمدقل ذلي حب 

 التلفت ا ىل غريه ول عـرف تنشد  ماغار واجندحب ماحب واتبعه آ ين 
ن شفته دان آ وشط وابعد نه  ذي بقليب توحد  عن سوى سؤيل ا   الوحق هللا ا 

 القرب والصدهومرادي من ادلنيا عىل   التوارى والاكبر ول خفي ول حجـــد

 اذلي اعهدآ نت ابيق عىل ذيك العهود   فاحك يل اياذلي الحب منه والود

 فا ن ابخمرمه ملا متادى املــدا جــــد  آ ونقضت الوثيقه ايكحيب املعــــقد

نه طول اخلطو زيـــــــد رتـــد  آ يامن قالوا ا  نه مىت مارده العاذل ا   عنده ا 

ن سهىى ايكحيل الناعسه   بذا يل قال والناس تشهديشهد هللا   شهردنك ع وا 

 حتيك آ نه يسامرها لعينيك اياغيد  والنجوم السواري يف دىج الليل ال سود

 وقال رضي اهلل عنه
ليه اس تعط من يعطي الزاد  يأ يت ابال مداددان ايمدجحي والفتح   رد رآ سك ا 

 والجيد هل جادعنه مااراتح مراتح   فان لوال تشعاب الكـــرم والتوداد 

 من هنا الهنا رِّد ايمعر لك مرياد  نفسك عىل اببه وخل الرتدادفالق 

نه الواسع اجلامع بقدرته ال ضداد ن بدا مابدا ش ئي وان   فا    بنا ابنت آ فنادا 

ن ريض كرث   عىل اقطاب واواتدمن هنا ادلائرة دارت   آ رابب املرايض ابل عدادوا 

 غريته وازدادغابت آ عياهنم يف عني   وافرد الفرد يل قبل آ هلها قوم آ فراد
                                                           

1
 يف بعض النسخ : ايغريسه   
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 وابتغا حنوك ارشادفان دان منك داين   قرهبم منه حىت مابـــــدا مهنم الباد

 كه آ مرين كن مابني ال مرين منقاد  قل هل الزاد يل مامث ايطالب الزاد

نه الهاد  واتبع العمل يف تغوير سريك واال جناد  كيف مادار در ابملهتدي فا 
 آ وتراها هديت الرآ ي يف عني اال جياد  اس نادواحذر احذر يقع منك عىل نفسك 

بعادذا هو القرب والتقريب يف   اراببه آ نواداليغرك ولو هبت عىل   غريه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 اياذلي كن براق السام يف بديــده  الرادي آ عياين لشوفك حديده رايامح

 يدهايهللا آ نظر ا يل ابلعني اينور غ   واذلي الصبح خده وادليج من جعيده

 احملاليل س يدهخبت من كنت ايدايج   اياذلي الزين واهل الزين مره عبيده

 العنق يف غريدهاياذلي كن رجاع   وارسل بريدهايهللا آ نعم عيل ابلصلح 

 بعمل الوكيدهواحك يل ايادجع الناظر   آ لقها يف فقريك ايحبييب عقيــــــده

 فا ين آ حلف مبن نزل حروف العتيده  آ وتبغا حرابه جديدهآ نت ابتصلح 

ال آ نت ايليل س يرل النفس بيده  يلقي نديدهاذلي ماقول واحك يل اب  مايل ا 

 آ وتبا العمر يفىن واملنازل بعــيــــده  عرصان ذاك ايعذب اللام ابنعيــــده

ِّ ما شيت ايشت الامثن الفريده  وجيدهاياذلي يف الغزاهل منه عينه   سور

1واذلي لك ماالقا منه عندي وجيده
 

 الوعيدهمنك يوم ل خلف آ مرك ول خلف   فا ين آ هواك واهوا يف الهوى ماتريده

 شاف ابخمرمه انرك جناان بريـــده  غري لو تشعل امليفا وتذيك وقيــده

                                                           
1
 هذا البيت موجود يف نسخة ابفضل وغري موجود يف نسخة الس يد سامل العطاس   
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 زيد يف زيد واس تغفره خمت القصيده  خمتها زادك هللا من مزااي مزيــــده

 اهلل عنهوقال رضي 
 آ وترد الليايل من صفا الوقت عاده  طيبات اللقا هل عاد خبت آ وسعاده

ن الشفا يف رداده  عودوان وحق هللا حنب العيـــــاده  ردوا امللتــــقا فا 

 والرتداد يف وادي اخلرود اخلواده  ايرعى هللا ليايل الهنــــدنه والهواده

 يوم كني منا انل مهنا مــــــــراده  ذي هبا يف منازلنا عــــرفنا الزايده

 الشهادهذا يف الغيب يلقاها وذا يف   واهل العبادهفانرشحنا هبا آ هل الغي 

 واعرفوا اياهل ودي من صدق يف وداده  فاعطوا الود حق الود وابنوا بالده

 الس يادهوانمت آ هل الوفا ابلعهد واهل   وده ل هلها آ كرب عبادهفا ن حفـــظ 

 وادرك اليل يبا من غري بذل اجهتاده  نظرتوا ا ىل حاهل هتنا رقـــــــادهمن 

 عبدمك حام حول املا والهل مـزاده  ايعريب النــقا ايزاد من قــــل زاده

 ماجنايته صدرتوا الــــروااي وعاده  كام رآ ى بريق املا تلهب فــــــؤاده

نـه عرث به جوادهآ محلوه   تقادهاآ سعدوه آ وردوه آ طفوا لهيب   آ وصلوه ا 

 آ وسدادهوانمت آ ههل وماهل يف عوزه   زاندهمامتع به وال النار آ ندرت من 

 ماهل آ ال آ نتوا آ لقوا هل كام ابجـــناده

 وقال رضي اهلل عنه
عبيده مرادهسكل ايمن يرصف يف 

ال مــــراده  1  ايالقدير اذلي ماينفذ ا 
 حارب رقادهسك ايرب فان الطرف   سكل بك سكل بك ايمس تحق العباده

                                                           
1
 يف نسخة ابفضل : يف مراده عباده  
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ذا ساروا يقع يف ناكده  حني شاف العرب لك تنوى بالده  حقق آ نه ا 

ن سكناه بعد آ حصابنا آ كرب ماكده  سقا هللا وهادهحب يل وادي اخلرد   وا 

 دار السعادهلو يقع يف عدن يل مكل   سلمه آ وقتادهحب يل فيه وافرط من 

ال وداده  حب يل فيك نظره ايمومش فراده  اياذلي مالقلـيب مسكل ا 

ال هو فهو يف زايده  دامئ ادلهر من قال انهتىى قلت عاده  لك يش ينقص ا 

 لويباان تربع وسط كري احلـــــداده  هو مىن قليب ا ي وهللا وماكل قياده

ال مامضت يل شهاده  ماتثنيت وا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ايبن عل بن ظفر

1
 بعد ماامتدقلب هللا صفاته وانقبض   الليهل آ سودوجه الهوى 

 شفت ابخمرمه شدقل هلم شدوا ا ين   خل كني يش تدفاعمل آ هل العنايه 

ن بدر   ري الوقت يل ابطابه احلدقال يبغا بغ  هل مايوخذ اجلار واحلدواثن ا 
ن قرص من حرابتمك فهل مرهف احلد  مابك آ ال زهدت آ مره وعادتك تزهد  وا 

ن ذا شيبه   ش يبت ايوردي اخلدوهللا ا ين ولو   ودرمهـــه يرتدآ وتقول ا 

قيد آ هل الهوى ذي مابدا انه تقيد
2
 

 يف النجعه آ بعدغري مثل الهاليل ذي   مصدر وموردقيد آ هل الهوى يف لك 

 وان اياهيف القدهو ا ىل الربقه آ وردمه   اردــبعد مآ ورد القوم واصدر ايريض 

ذا آ زبددل من حار يف حبر   فيه ا ىل لك مقصدواوصل آ هل املراكب   احملبه ا 

 واعرف املا عىل مك هو ولو مايبدل
                                                           

1
 يف نسخة ابفضل : ايعيل بن ظفر  
2
 هذا البيت موجود زايدة يف نسخة ابفضل  



114 

 

 وقال رضي اهلل عنه
 وين ريت احلبيب اليل حملته كبدي   ريت آ هل وديابرق النجد ابهلل وين 

 وين هو وين هو ايريت موالي عندي  وين هو وين هو ريته يف العمر ميدي

 تبغون يب مك ذا مغوبه وبعديوين   ماتراعون عهدياياهل هينن ورامك 

 مارثيتوا حلايل جرح ادلمع خـدي  صديوين تبغون يب مك ذا تطيلون 
 البحر حديرحت بني الغبب عديت يف   وهللا ا ين محلت احلب ذا الوقت وحدي

 جرين جرين ايرب سهل مـردي  جرين مده السحاب شايم وهندي

 ال حوال والرس يبدي قبل التنكشف  ايهللا آ درك بغاره ينطلق لك عقدي

 جبهديمااقدر آ ميش شف ا ىل حايل ا ين   ايقريب الرجا ايمنهتىى لك قصدي

 غري بك ايجنايت يف حيايت وحلدي  ال وعزتك ايعزي صدوري ووردي

ذا قل وجدي  اياعامتدي وايوجدي ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 وبعدهطول الوعد واكرث قول غدوه   آ بطا بوعدهعذب طال املدا واملوعد 

 قال ال ايمعر وين املدى وين مده  قلت هل ايكحيل الناعسه قده حده

 الرآ س ايذاك ردهابهلل آ عطف ورد   قلت الطول هللا ايمىن القلب شده

 رد عقيل عيل ايذي متلكه وحـده  رد ايذي غدا ابلعــــــقل مين برده

ال خذ   عبدهخلس ثوب ايحبييب قد حدقط    اجلسم عندهرد عقيل عيل وا 

نك قطعت اليوم حبل املوده  ويش تبغا بذا ذا فعل من قل رشده  وهللا ا 

 رد ماقد مىض من عرصان واس تجده  فا ن بغيت النقا ايخامر آ طراف جعده
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 فا ن ماجيت به من غري ذا مانعده  رد ايقرة العيــــــــنني روحه وبرده

ن مل يقع يف حمرضك مانوده ن   والصفا ا   اكن غريك ميـــدهوالعطا مانباه ا 

ويش تبغا حمبه
1
 دوهنا عنـــــه شده 

 وقال رضي اهلل عنه
 نور عيين حبيب القلب لب املوده  يح ايسامل الليهل مـَن القلب عنده

 واذلي لك عهد خيتلف غري عهده  ذي نسيت املعارف كها غري وده

 اياذلي يرجتى منه فرج لك شده  ايمسيع ادلعا ايجند من قل جنـده

 ردان ايكرمي الوجه ا ىل خري بلـــده  رد ايهللا عىل من خانه ادلهر رده

 ذي براين وعناين فراقه وبعـــــده  بور ذي حلها حمبوب قليب وقصده

 وهللا الفرد ذي خيلق بعزته وحده  واذلي حايل احلايل يف الرض بعده

ن لقياك ذي هو بلبل البال فقده  وصعدهصنعا حب يل حب يل من مكل   ا 

 جل س بحان ذي طول بعادي ومده  لكن احلمك بيد هللا وهل رآ ي عبده

ال ورب البيت ايذي نوده  ذي قىض تفرقتنا مدة بعد مـــــده  غصب وا 

 يكفي القلب ماقد به من الرض سده  قد مىض مامىض ايابري اجعهل حده

 كبـــــده ايهللا آ برد بلقيا قرة العني  ايهللا آ نظر ا يل آ طف احلراره بربده

 وقال رضي اهلل عنه
 ذكرينا لييالت الصـــــــفا واملوده  مطربه ذكري النايس زمانه وعهـده

 ذي نوده وذي وديت هل من يوده  القلب وحدهواذكري يل ليايل من هل 
                                                           

1
 يف نسخة ابفضل : ويش نبغا جبنه   



116 

 

ذا خذت وهدهآ وتشوفه يف ادلايج   ريت ايمطربه عيين تصل اكن عنده  ا 

نك   قل هل ا ين ورآ سه يب من الشغب حده  تسدهابهلل آ علمه ايرحي الصبا ا 

 البحر قرياط سدهآ وطرح منه يف ذا   يب عنا لو محهل احليد ايعذب هده

 عبدهلكن اليش من هللا حامل آ ثقال   وآ يبسه ايحبييب بعد جزره ومــده

نه لمك خري عــده  حامل الثقل هو س بحان ريب حبمده  آ محدوه آ عبدوه ا 
ن اببه فرج لك شده  غيث رفدهواطلبوا من عطاه اس متطروا   والزموا اببه ا 

 غري واعطاه مأ مــوهل وزاده ومده  ماوعزنه علق به معـــــــــاق ورده

واوفاه وعدهمن سعة فضهل الفياض 
جابه وقصده  1 ذي وعد به وثنا لال 

2 

 وقال رضي اهلل عنه
حنوسعد هبت نس مي الود من 

3
 غري موعد عا آ لفت من الزوار زارت  يل ود 

 بعد وهده فقام الروح فهيا همـــدد  عد ايل هبـاقديل ليجات ابرسار ذي 
س بعني مرحب من الودقلت ايمرحبا 

 ختربش وانشد رييضمرحبا مرحبا   4

نين  قد يل   هايت آ خبارمه بيث يل الهزل واجلد  زمن غور واجندمهنم فا 

 مااقصد ومه عــنيمه مرادي ومريادي   رد عىل آ هنارمه غري يف سعفهم عيلر 

ن قيض كل رجوع آ ور  ثنامه وزد زديف قصيدي وزدين من  لهيم تعودوا   دت ا 

 وارو عين هلم مارآ يت عين وزيد  سدين اينس ميرِّ عندمه ابلنــــيب سد

                                                           
1
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2
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 قل جلريان جريون اذلي ماهلم ند  فيه توضيح وارفع يف البنايه وش يد

 هو جعلتوا تردادي منحي ومصعد  وبأ لطافــهم عــــدذي نواعد هبيبهتم 

 آ لف ال ال ومايرجوه منا املوحــــد  يف مراد يراد آ وقصد يف حصبة الضد
 غري غيب عىل ال غيار عين وبعـد  مااش تغايل بسعدى يف الغنا وآ م س يد

 ومن ذا يلحدخوف من ذا يش هبمك   ماابغي آ بدي معاين رسمك عند مبعد

 اهلل عنهوقال رضي 
هنا طالت عيل الوعـــــــود  مايرس العموديطالت هللا يقرص   ابزايد ا 

 جوديرب ال رابب ذي منه بدا لك   فادع ايمعرب املغنا الغفور الودود

 من وفا ابلعهوديسهل قل سكل اياوىف   س تغيث الوجودت ذي برمحته ايامحد 

 ملتجا للوفود فا ن ماغـــــري اببك  سكل اييح ايقيوم حتيي سـعودي

 وارمغ حسوديفاعطين مطليب ايرب   الوال يرجتى آ ال منك حل العــقود

 ال عضا شهودييوم كشف الغطا يف يوم   واجعل املنهتىى جنتك يوم الورود

ال حمةل جنــودي  مث سكل الرضا فاليوم حب الورود  من هنا مامناي ا 

 ش بوه ا ىل قرب هودمن حويره ا ىل   يف احلدود اليت فاقت مجيع احلدود

 والنشودييه داير آ هل ودي يف الغزل   جنان اخللوديه رايض الرضا بل يه 

 حمط الشدودقلت يه ايبن صاحل يه   من ذكر حاجر آ وغنا بسلع آ وزرود

 البرح يسقي الومسي هبا لك عود  التعدي رابها العدهتا الرعـــــــود
ن صفا صيفها واعيان ودقه رقودي  هل البــــــدله وسعد السعودنهبهتا   وا 

 وقال رضي اهلل عنه
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عمل آ حبايب بعـمل الوكيــــده  من صفات املوده ال وهل واجلديده  بلغريب ا 

نه آ درى مبا يف ابطين من عقيده  تعاىل يزيدهيف حبيب القلوب هللا   فا 
 فا ن لوال الـرجا بأ نه يفي ابلوعيده  عبيدهمن سعة فضهل الفائض عىل آ جفا 

يــــده  علهيا البنايه واتفــاق العقيــــده ذي  ماتفرح ملا انهل وال امتدت ا 
ان   اض النفوس البعيدهطول معره ا ىل آ غر   ايمالعب جعيدهفاحك هل قل هل ا 

ذا   دهــمانسيت اللقا يوم اللقا هللا يعي  نص جيدهاياذلي خيجل الشادن ا 

 والوفا بل عادان يف مزيــدهابلصفا   العهيدهال وال ملت عن ذيك العهود 

ليك آ سعى ا ىل   فارعين وادعين يف مزنلتك الفريده  ماتريدهمنك كل بك ا 

 ذي لها السعد به بني الربوح السعيده

 وقال رضي اهلل عنه
يف رىب يم ال وعادايبن ابنرص طالت 

 وانهتىى ال مر ملا انه فين صربي آ واكد  1

نه يفيد التلحـــاد  هللا احلاد فا هللا احلاد ايانرص عيل  هللا احلاد ريت ا 

 من زماٍن كرث ضميه عىل قةل آ جواد   اكن رددهتا شهرا عىل رؤس ال شهاد

 حاميه ال ساديف محى حني تقرب حول   التعنادكنت ممنوع ماعندي من آ هل 

 مث ذا احلني شوفه ابن فيه المتراد  د ملـن قاد تنقادــردها ضان ايبن آ مح
نه غدا راعيك ذي   اذلي اعتادقلت ماذا بدا ذا يش خالف   كنت به هادقالوا ا 

قلت حاشاه من ما يومهون  الصاليل وال حلادقده مكفوف مابني 
2
 آ هل اال حلاد 

ن ش يئتواجواب   فا ن عنده نبا شايف وهل مث مــرياد  التنشادوانشدوا عامر ا 
                                                           

1
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ذا متت آ وعاد ن غفا طريف   يطرد الغب وابغوين ا   وماانذابت آ كبادالبقيت ا 

ن زيد من قفا هنادهيا آ فهاد ن تتابع علهيا الصيح يف لك جمراد  وهللا ا   وا 

ن يقع يف ش بايك ايودل   مل يقع ذا بعون هللا ويطرحن ال بداد  نادال سود آ غ وا 

 نــــريويب وسووا يل ابل صبار سواد

 وقال رضي اهلل عنه
 آ ورد العيس وارشب وامحل املا من العد  هبـا آ وردآ ورد العيس ايسامل ودره 

 رشح من غري تدبري والهجد جمهد  غري موعدطاب كل طاب ذا يش جاك من 

 جابه هللا لنا مافيه حساد حيسد  وابليس مبعدما هو آ ال فتوح الوقت 

يدك وقل ايهللا   د هللا آ نعمت ايقادر عىل من تشا ز اي  ايهللا ورددفابسط ا 

ان عىل ابب الرجا  ال انت ايهللا مجل احلال وارشد  دوب نورداي هللا ا   مالنا ا 

لينا بعني الود  ن جاك   ايمسعد آ سعدشف ا   آ رفدمسرتفد آ جرب املنكرس وا 

 مامىض من صفاان ذاك حىت نعيد  عد علينا عوائدك امجليهل وعــــــود

 الضديف قلوب آ هل ودك واكفنا حصبة   ا مجع املفرتق ايرب واجعل لنا ود

ليك واصلح ما الش ياطني   واعف عنا وقربنـــــــا نعم التبعد  تفسدواهدان ا 

 وقال رضي اهلل عنه 

 هات ايسامل آ سعد من طلب منك اال سعاد

 شل صوتك وخذ من حنية احلبل مراتد            

 حرق آ كباد ابملغنا وبرد به آ كــــــــــــــــباد
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 خل ذوال وذوال يف ش بك صيدان آ عنـــاد            

 آ نت شايك وان شن القــــهاديد واصطاد

 من زمن عادآ هل عرصي وذي بعدي وذي              

 آ رشح آ خبـــــــــارمه وارسارمه ايبن حامد

 مره ا مجع ومره جيـــــــــــك ابساممه آ فراد            

 الهـــــوى زادفا ين الليةل آ ونست ا ن حبر 

ه قد اسواد              حركت رحيه آ مواجه ونـــــــــور

 حارض وزد اندفانذر آ هل اخلشب من اكن 

 للبعيدين ذي يف لك جلبــــــــــــه وطراد           

قل هلم صفو آ ته
1
 خـــــــــاف يرديمك الراد 

 واثنوا احبال انجرمك وزيــــــــدوا يف الزاد           

 اليطول السفر يف البحر والبحر يـــــزناد

ذا اعلمهتم عـــــــود فنا حب من عاد              مث ا 

 خلنا ارجع ملا ان فيه من قــــــــرب وابعاد

اباعتين           
2
 يف بنا بيــــــــيت وش يده ش ياد 

 انر احلي من جـــــانب الوادفا ين آ نست 

 وماء مدين املادبني طور الهوى اش تبت             

يقـــــــــاد  آ وقدوها فزيدوها عىل ايقادها ا 

                                                           
1
 نسخة ابفضل : قل هلم صبتوا 
2
 نسخة ابفضل : فاغنين يف بنا بييت  



121 

 

 آ دخل آ عواد فهيا للوقد واندر آ عــــــــواد            

 واكرث اخملتلف فهيا وطـــــــــل يف الرتداد

 من هنا الهنا مابني مصـــــــــــدر ومرياد           

هنا النار ذي من زارها نـــــــــــال ماراد  فا 

 ويش من اكن هل  بأ عيــــاهنا عني واعنــاد            

 العنايه هبا هو ذا اذلي ساد من ســــــاد     

 وقال رضي اهلل عنه 

 هل من الرشح عادهـــــزده ايسامل اللي  ابلردحي آ حمك املغـــــنا وحمك رداده

نه مـنتبه من رقـــاده  رد رآ سه وميم ابلتفـــــــــــاته بالده  هيج القلب فا 

بور ذي حني تذكر يل
1
 بور سؤهل ومأ موهل وغـــــاية مراده  تزعزع فؤاده 

 مسهم وادع حمبويب بصوتك ونــاده  بور قل ايهللا آ خمت ل هلها ابلسعاده

ن لقيته يف امجلع آ وحرضت انفراده  ن وامش فرادهوابانده امسعه صوتك   ا 

 عند سؤيل وقل هل زانه هللا وزاده  آ حلف آ ميان واشهد ايمغىن شهاده

 مثل ماتعهدونه ماتغـــــــــري وداده  عاد ابخمرمه ايقرة العـــــــــني عاده

 سوامك وصــادهقال ذا قد تصيد هل   لك من رآ ه يكتب يف بياضه سواده

يقان منه من حصيح اعتقــــاده  الوحق هللا الفرد املرصف عبـاده نه ا   ا 

 من كذب فيك فاهللا الرزقه الشهاده

                                                           
1
 نسخة ابفضل : بور حني تذكرهل  
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 وقال رضي اهلل عنه
عمل اهل   ومن يف زروديقل ملن حل يف حاجر   الغور واهل النجودابغريب ا 

 ماخيلفون الوعودرس ال رسار ذي   من رجال الكامل الواثقني العهودي

 حامة احلدود ذي محى هللا هبم حدي  صلهم اللك واقصد غاية آ هل القصود

ال به وذي به ورودي  وديمذ رآ يته وجاريته جرى يف وج  واذلي مااصدر ا 

 معتين به فقف كل يف العنا ايحسود  يف حياته وعاينــــــته بعني الشهود

 سابقة ود من ود الرحــــمي الودود  يف الكون بوديفا ن ذا يش من هللا اكن 
 يف الربااي بكن اكنت قبول آ وردود  مثل ما يف احلديث ا ن الشقا والسعود

ه البزر الشدود  يف القبول النجا ابجلود الابلسجود نـــــــر  والعطا منه مِّ
نه حمض فضل وجود  البفعل والبأ ابء والابجلــــــــــــدود  فا ن عفا عنك فا 

  عنهوقال رضي اهلل
عمل العشاق يف لك وادي بلغريب ا 
 ال رض مره واندِّ وادعهم من نوايح   1

 قربوا واقـــــــــربوا بأ وراقمك واملداد  قل هلم قال سلطان الهوى ايعوادي

يف بوادي البواديمن حرويف وهميوا   واكتبوا ايقضاة احلب جهوا السواد
2 

ـا موج حبر الودادي نه اليوم طمر  واصناف الصدف من فؤادي خرج ادلر  فا 

 فا ن فهيا ملن هل سابقـه رس بــــادي  فامحلوها ا ىل مجع القرى والبوادي
 تقي به ويسقي منه راحي وغادييش    آ لف واديفيه  يه كام قيل وادي الرس

                                                           
1
 نسخة ابفضل : يف لك اندي  
2
 نسخة ابفضل : يف مبادي املبادي  
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 خذ قياديذي بالين وذي اس توىل وذي   رحمي املباديفا ن بدا آ وابن ايبن امحد 

 وآ عطبتين وصادت ابلنصال احلداد  رقاديقهر ابعيان صادتين وقلرت 

ن اكن ايموالي فيك اعتقادي  واسكرتين خبمر راق من غري دادي  قل هل ا 

جحابكفك عين 
1
 راديايهللا آ طفه بسلسال الامثن الف  واطف حر اتقادي 

ن قد اليوم رقك من كتابيت فادي  قال ال وهللا الرب الرحـــــمي اجلواد  ا 

ن ماسالفتنا  ان نقــــــاديوا   الوال تسهن املاخــوذ منــــا ردادي  مابدا ا 

ذا اس متلح هبا آ قىص   بالديكل قلت ايبن عيل بن ليث د  مراديقال عيين ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 اند من فيه شيبان املباين وال والد  وادي الندى اندايبن صاحل مىت ماجيت 

ىل   وادع ايابزايد الغيد عذابت ال فراد  منوه ورد لك مريادمن هدوين ا 

ذاريته آ سوادل هلها وارس يف   من مياه املوده ايبن صاحل وكن واد  ادلايج ا 

عل تلقا قنيص الصيد يف حل ميعاد  واختلف مث واكرث يف الرحاب الرتداد
2 

 قرون املها صادمثل ماقيل من اتبع   آ ويوافيك واردمه عىل غــــري ميعاد
ذا اس تجمعوا كل يف   قل هلم كهم هل عاد ايجرية الـواد  مواعيد ال عيادمث ا 

 ادميحي مراس مي ال بعوالصفا والوفا   عهدان ذاك واايم املرسات تعــتــــاد

 ودادـاياهل ودي حقيقه ود ماهو ت  واللقا ينطفي به الهبـــــة لك وقاد

ان حنب الرد واجلـــــيد الراد  آ وىص برعي الود فاس تلفتوا عادوهللا   ردوا ا 

ن الود ذا الوقت قد ابد  وارمغوا ابلتاليق لك واش وحساد هنم قالوا ا   فا 
                                                           

1
 نسخة ابفضل : خامرك  
2
 نسحة ابفضل : مصياد 
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 ماتنسنس وقد خفاق نس ناسها اخامد  كروا آ ههل ونوه مال منه وال نــــواد

ن خفـــــاقها زاد  مازال عوادقلت ال واذلي ابللطف  هنا مثل مايه وا   ا 

ن وادهيا ذي   ال ايم وجادعندان وا 

 وقال رضي اهلل عنه 

ليه امللتجا حــــني تشتــــد  سكل ايمن ا 

 اياذلي يف النوايب واملهـــــامت يقصد             
 واخلف من آ وعدايهللا ا ن جار راعي العهد 

ن قدل ابب من يرىج من الناس وارتد                وا 

 فا ن كل ابب ايفتاح ماقـــــــــط يقدل

 ما هو آ ال لوفاد املساكــــــــني مقصد             

 ايجزيل العطــــا ايماكل املـكل اياوحد

ليك ايخـــــري مرشد              ان رشدان ا   ايهللا ا 

 فاعطنا ماطلبنا منك ايدامئ املـــــــــد

 من عطاك اذلي ماهل هنايه والحـــــد             

ال انت ايمن ليس   يدعى معه حدمالنا ا 

 فكها عاد ايمطلق ع رى ماتعقــــــــــد             

 سدان سدان ايربنا مامضــــــــــــى سد

ن حد قرب                منك وابعدواملعول عليك ا 

 ذي آ شقا وآ سعدوالقضا ذي قضيته هو 
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 ماالغنا ابلعنا لوجيهد العبد مااهجـــــــد             
 وجه ذا آ بيض وذا آ سودمايه آ ال سوابق 

ال ابملقــــادير آ ان آ شهد                 ماجنا من جنا ا 

نه كذا واشهره يف لك مقــــعــد شهد ا   ا 

 وقال رضي اهلل عنه 

 مغر لك موجوداياذلي جوده الفايض   ايمجيل العوايد ساكل ايواسع اجلود
عرىواذلي تنطلق ابمسه 

1
 منه مردودواذلي مابدا سائل رجع   لك معقود 

نك الواحد املقصود ايخري مقص  من دونه الباب مردودايهللا آ عطف عىل   ودـفا 

 الوال يف الكرم ايرب كل حد حمدود  الوزيرا معـــه يرشا والعاد معبود

 فكها فكها واكشف جالبيهبا السود  ايهللا آ رسع بغاره قبل الييبس العود

 فيك ايموالي واخلري معهود والرجا  فا هنا ضاقت ادلنيا وان تبت ماعود
 واملقادير ذي يه قربت لك مطرود  منك ال والنيب حدانل قصده مبجهود

 رد يل اياذلي قد رد مكل ابن داود  شاهد ومشهودفاطلق آ طلق عقايل بني 

رديل مليك ا ين كنت به فيك حمسود
2
 

 وقال رضي اهلل عنه
 هل ودهآ محد بذكر آ  سري القلب ايبن   سري القلب ايحادي مبغناك واحده

هل ابلغنا فهيم مسافات ب عده  فا ن هل يف معــــــاين ذكرمه مايسده  واطوِّ
                                                           

1
 نسخة ابفضل : عقد 
2
 نسخة ابفضل : رديل مليك اليل كنت به فيك حمسود 
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 فارو هل مامعك واليل هل آ مليت رده  ك نه الراح ذي يراتح شاربه عنده

 ذي مبريادها تبدوا مغيضات وجـده  رد هل وابدهل مهنا معـــايــــني ورده

ن ترغ  آ وبىك واش تىك من حر حرقه بكبده  ب وابنت هل مشقه وشدهوا 

 ده ـوابسط العذر يف حتديده اليل حي  التلومه عىل مابيـــــــــنه هل وعده

 محلوا واثقلوا ظهره حبمــــــــهل هتده  فا هنم مااشفقوا به يوم القوه وحده

ال بضده  مارعوا هل والراعوه ل جل املــوده  الوال قابلوا ماعنــــــــــده ا 
 لكن آ مره هلم قـــــدمه والته وجنده  آ عياه سدهذي صفهتم وذا الباب اذلي 

ن ابعوا قالط آ وقالوا البيع عــهده  ماقضوا به مىض ماعاد هل منه صده  ا 

 وقال رضي اهلل عنه 
وايديرد العـــايسلامين عاد هللا 

1
 واملرسه تقع واايم دهــــــري تساعد  

 فا ن لوال الرجا يف هللا وحسن العقايد  الشدايـدعادها تنجيل عنا غيوم 

 اكن ماعادان ابغي عىل العــــمر زايد  صفوف املساجديف الرجال اذلي زانوا 

 من مقايم كذا مابني واش وحاسد  قد حالل املقابر خري واكرب فوايد
 وانت قامي وقاعدقل بصوت افتقارك   فامسع القول رد الرآ س ردت مشاهد

 ايهللا ا ين قصدتك ايس ند لك قاصد  ادلعا ايذي يف املكل واحدايمسيع 

 واذلي عنده ادلعوى مفا هو جباحد  مدعي وانت ايحامك بدعواي شاهد

نه ذيبنا ابت قاهد  غري يبغا مياطلـــــــين ويبغا يواعد وانت داري به ا 
2
  

ده واملساعد  ماين ذي تصيب املعاهدمن مرايم ز   ذي رمتين عىل قل اجلِّ
                                                           

1
 نسخة ابفضل : يعيد العوايد 
2
 نسخة ابفضل : وانت داري يب ا ين يف ادلىج ابت قاهد 
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 قد والعقايدالع  فيش عذر اعتذار آ هل   واجلفا من ال ابعدعند جفوة ال قارب 

نه عذر مردود ابرد  فاعطين احلق ايمروي ظام لك وارد  قل هلم وهللا ا 

من جامعيت قبل القهقهه
1
 يف املقاعد 

 وقال رضي اهلل عنه
ن بلغتوا   آ وردمع من قد آ و وردتوا عىل الزرقا   منهتىى لك مقصدزائرين ا 

 وابلغوا عين النور اذلي غار واجنــد  قبلوا قاع مس هتا مداحق محمـــــد
ن البال اش تديف مجيع النوايح قالوا   احلرث والنسل وافسداستباح الفرجني   ا 

 خاف ايس يد الكونني اال سالم يهند  الرمس واحلدمج يف ال رض حىت جاوز 
 بذا حدماترى ماجرى هو ماحىك كل   فيه ماجدقده يف الغلب شوفه قد خلق 

ن الكفر  عربد يف ال رضايرسول هللا ا 
 بني ديل وبنقــــــــــــــاهل مراكبه متهد  2

رتد  يف البنادر وغنا طري رشه وغــرد  واملنافق خلص واملسمل الوايه ا 

 فادرك آ درك بغاره تنرص ادلين ايامحد  ماعاد يوجدواذلي ينرصهللا صدق 

 ابدلعا يطــــــــلق هللا ابدلعا ماتعقد  هبا واشفع لنا وابسط اليدجعل آ جعل 
 ابلشفاعه عساان يف شفاعتك نسعد   وجه لنا آ سودايابيض الوجه بيض لك 

 وقال رضي اهلل عنه
 رد رآ سك ا ىل هللا ماكل القبض واملد  رد رآ سك ا ىل هللا وابسط آ يديك ايامحد

 معه حدرد رآ سك ا ىل هللا التشارك   ال وحدال رابب رد رآ سك ا ىل هللا رب 

                                                           
1
 ه قععق: قبل ال نسخة ابفضل  
2
ن الكفر ابلهند عربد   نسخة ابفضل : ا 
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نه تعاىل يبا الـرد ليه ا  ذا ضقت مقصداليقع غري اببه كل   رد رآ سك ا   ا 
 سهل واطلبه مثيل فا ين آ طلبه رسمد  هو تعاىل اذلي يرىج ويدعى ويعبد

ن لني عيل عصبه آ وشد  ولو وهجىي آ سودماارصف الوجه عن اببه  ال هو ا   مااعرف ا 

ذا حد تزود هو عامدي وهو  واذلي عد يف ادلنيا وعـــديت يف غد  زادي ا 

ن قرب ادلار وابعد  الوس يهل والحيهل هبا الظهر يش تد ليه ا   غري شويق ا 
ليه ا هجد كام من قد   ذل بعزته ميم اببه اجعـــــــــهل مرشد  آ هجدفادعه ارضع ا 

ن هون  الختيل من الربقان مااهتم ومااجند  آ وجد غري ماالح كل من جوه ا 

 فا ن فيه الغنا الوايف لطالبه والسد

 وقال رضي اهلل عنه
 للمعىن بمك ايرونق الزين ميــــــــعاد  مطمع آ وعادجرية احلمث هل يل يف الرضا 

نزتايح اياهل قريب  بعادآ وتبون ا   آ علموين فنا من موطن اجلود اياجواد  واال 

 والعىس فيه مافــادماهو آ ال يعيس   مثل من يف طريقه اللقي ما والزاد

نه يفيد التلحاد  اكن رددهتـــــــــــا ايهللا ايهللا ايراد  فاهللا احلاد ليت ا 

 رد ذاك الصفا والود ذي اكن ابلواد  ايالقدير اذلي يقيض بقدرته ماراد
 يف رايض الرضا وآ راض تأ يض وال نواد  يف آ ول ادلهر يوم ادلهر ابلود منقاد

 والغواين تغين يف املغــــاين وال عيــاد  عندان آ عيــــادخافقه والليايل كها 

 فادن وآ ذن لها ابلعود ايرب تعـتــــاد  ال مال واجادتسحب آ ذايلها واقبال 
نك هبا ابدواجعل العاقبه حس ىن كام   واسقين صفوها ايهللا ورد لك مرياد  ا 

 يف ال زل وامتم النعام يف آ ابد ال ابد
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 وقال رضي اهلل عنه
 حيب من ما تراه العني نور السواد  سويلمه مالقليب مل يـزل يف ازدايدِّ 

هل والرايد  هل رحي غادياحلال وراه ابهلل عىل ذا   تطري به يف الفيايف الغــيــــرِّ

ذا مسع رنة املغــــــــــنا ورد الرداد  يف لك واديرحين معىن همي ــط مك  ا 

ذا غنـــــا املغين واند  بىك وبىك وحــــرمين ذليذ الرقاد  قطعت حنيب ا 
 العــنا والناكدحييي ويدركين ا ين يف   فهل هنا حد يداوي احلب اياهل البالدي

 حيب ب عـــدي وانماحب منـه البعاد  بليت يف ود من اليعتين ابلـوداد

ن آ وعد آ خلف ويل  غرور ماكر قايس مايــــرده رداد  هاجر تعدا وزاد ا 

 فقلت للعذب هل كل يف عذايب مرادي  اس توىل قيادي وقادبالين آ بالين 

نقياد  فقال يل كن حببل الصمت يف اال 

 وقال رضي اهلل عنه 
 العزيز الصمدوماقىض اكن س بحان   سويلمه قدرة هللا مالها من مــرد

نه منهتىى من قصــــــــد  الواحد الفرد مل يودل والهل ولـــــد  فميمي اببه ا 

ليه يشىك   تعلقي به بنيه وايقـــــــــين به وسد  ومنه الغوث واملقتصدا 

ذا تدلت جنـــــوم الليل ذي ماتعد  ايف رقداملعوشيل الصوت الشفيت   ا 

نك خري من لك حد  ترضعي هل وقويل قول ماهل عــدد ليك ايرب فا   ا 

ليك اييح ايقيوم راجيـــــك رد  وجاك ابسط يدي فقره عىس منك رد  ا 

ذا   آ مره وقرب مااقتىص وابتعدفيرس  نك ا  اغنيتهوكن هل ا 
1
 جنا واس تعد 

                                                           
1
ذا عنته    تسخة ابفضل : ا 
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 وبعد ايذاك ذي ثغره شبيه الـــــربد  وانل بك منهتىى املأ مول اياس ند س ند

 وغرة لويراها بـــــــــــــــدر مت جسد  ومن هل آ عيان كن امجلر فهيا اتقـد

 البدا عنك صدتصد ايعذب عن من   ت اجلسدتبعوراك ايمايل الغايب 

ال يــود  وبعتين بيع من قد حل سوق البدل  مليت من ود وهللا ما هو ا 

 ا ىل غري حدومالوا آ ههل من الصايب   ولكن ادلهر ايعذب الثنااي فسد 

 والحرج ايحبييب زد عىل ذا وعــــد  طريق الرشدقليل من عاد مهنم يف 
ذا اس توت كل وشفت   ع وشدــــاين آ شنوالق الثوسو ماشيت   الرحي وازر تعدا 

 ومن رشد جابه الطــــــراد كام رشد  وعاد ربك جييبك ايطويل العـــقد

قريب هذا  ويويف ادلين ايعذب اللام من حجد
1
 عىل هللا للتغاليــق مد 

 فنا عىل اثراك ايسايج الران ابلطرد  وبعد ذا الفتح وعد هللا اليل وعد

 مفن تعنا وجاهد ايحبــــــــييب وجد  دددد والع  ابلعَ وراك يف لك وادي 

 فهات ههيات دور هل ترى كل مدد  طالبه وجدوالزم الصرب وامكن يف 
 بعيد مك ماعفا ظهرك فــعــــادك تشد  مكل وان يف النكد وهل ترى ادلهر قد

 تريد نقهل وماتسعدك ابلنقـــــــل يد   وعادان القاك يل قال املالعب مجد

 وقول كل اياذلي منع حصونه تـــود  تقفاتك وقلـد السددهناك ذكرك 

 ووط رآ سك تعهد لذلي قد عبد

 وقال رضي اهلل عنه
ن مريت   ذي عىل اقطارها وادوارها النور ابدي  ذيك البالديايمعر ابهلل ا 

                                                           
1
 نسخة ابفضل : قريب ذا الش ئي  



131 

 

 الرشايق النجاديقف عىل تكل ال طالل   بني عندل وراك املسحره واملزاد

ذي لها
1
 بني راحي وغاديفانطرح مث واحسب   عامر عهادييف احملبه ايبن  

نتقاديالتوارى والتراتب من  اال 
 خل لك صالحه هل وان يل فسادي  2

 مايوافق مالم آ هل املالمه مــرادي  اعتقادي خلهم يف عقايدمه وان يف

 ويهنم ويهنم ماشافــــــوا آ ال سوادي  وال الزاد زاديالوال رشهبم رشيب 
ال ظام يف فؤادي  الهوى يل سوى يف قريب آ ويف بعادي  مأ ثر الرشب منه ا 

وهللا العايل العــــامل رسير
3
 لودروا كيف انداين هـنــــاك املنادي  العباد 

 آ ن هيــــميون ممــا مهت يف لك وادي  آ وسقامه ذي آ سقاين بك س الوداد
ن يولوهنا آ هــــ  وآ ن تسمى سلميى يف لغة لك حادي ل اخلافقني القيادوا 

4
 

 وقال رضي اهلل عنه
 هيج القلب واذىك حر لوعيت واوقد  ايبن راشد ترانمك مباقــــاهل آ محد

 يف رىب ربة اخللخال واخلال ال سود  هل ومعهدوانزجع به ا ىل عهد مىض 

 الربوع اليت راي ثرى ترهبـــــــــا الند  من طويلع ا ىل رامه وحاجر وهتمد

 وانرشحنا ونلـــنا منــــهتىى لك مقصد  هبا يف ذلة العيش ال رغدذي ربينا 
د  ادلهر واسعدمن لقا آ هل النقا يوم آ سعف   ابحتاد املنازل واهلها مث عــــــــــــور

 فاصبحوا كن ماحد مهنم يعرتف حد  فرق اجملمتع واكرث صفوفه وعــدد

                                                           
1
 ابفضل : ذي بنوا للمحبه  
2
نقياد   ابفضل : من اال 
3
 ابفضل : العمل برس العباد  
4
 لبيتني سقط يف نسخة الس يد سامل العطاس اهذين   



132 

 

 مثل طيش املرايم التزال آ بعد آ بعد
 ابلصوايب صبوا بني الصباابت والصد  وذا اهتم وذا آ جند ذاك غرب وذا رشق

ذا انشد ن فيه آ اثر من مث تشـــهد  فارو يل ايبن راشد من نش يده ا   غن به فا 
 عدجابر آ وطا ذي طوى ليهل آ سكن اي  فيه يش من شذا ليىل وراي آ م معبد

 فانطلق واطلق الهاجس وغنا وغرد  وانهتت به ا ىل مامه مطيته واورد

 متادى به املدبني مك من خيل صايح   غصونه ولكنه متادى وعـــربد يف

 يف ميادين ندمانه واندى مبن جــــد  يف جحابه فلو ابجابر آ طلق وقيد

 طاب هل بيهنم يف مقعد الصدق مقعد

 وقال رضي اهلل عنه
 من ضناها فؤاديقلقل آ حشاي واضنا   آ ه ايسامل الليهل حدى القلب حادي

 بالديخاف عيسك رست بك من نوايح   لصوتك عال منه رقادي قلت هل ما

ظيبجات من بور ذي فهيا 
1
 ا حك يل ا ن كنت من ساحات غاية مرادي  السواد 

ىل الكرس آ وحتب الردادي  آ نت غاديواحك يل وين ايحادي الراكب   كل معدا ا 

 والنيب خري وادفا ن وادي ابن راشد   من هنا خري خل الفوهه واملزادي

دد والعوادي  جواد وادي اخليل ايمامن طموح  فيه ايحادي العيس الع 

 ذي من احلاظها الفرت ترى رب رادي  واملها ذي علهيا الـــدائره والعامدي

 حني يدخل عليه الليل جاه الناكدي  امر البعادذاك يشيك وذا يبيك من 

نه عىل شوك السمل والقتاد  بــــــاديذه صفهتم ترى تأ ثريمه يفر   جتعل ا 

                                                           
1
 ابفضل : صيب السواد 



133 

 

 وقال رضي اهلل عنه
 ر هجدهوانقىض ال مر والقا ايعيل بذ  حبل املودهبلغريب انقطع من بور 

 دهـمن تصاريف حمك هللا وحهل وعق  غره املكل وامره مادرى ويش بعده

 منك قصدهواحك للناس واقصد ذي تبا   منه وابدهفاقر قويل وفرس ماغيب 

 سهل مث ادع من بعده عبيده وجنده  وحدهربنا جل ذي هل ال مر واخللق 

 مالنا حني حنظى غــــري ذوالك ع ده  ملتجاان رجاان حـــــني تلتج شده

 يصل سهل عندهفادع سهل ابن عبد هللا   للملامت حني ادلهر يسطو حبده

ن اكن اياهل احلمث   وابك عندهوانت صل عبدرمحن احك هل   محوه وجندهقل هل ا 

ن اكن منمك مردهفا هنا اليوم  ما طلع جنمي   دون ا   ييض برج سعدهيه ذه ا 

ال تركنا القول هــــزهل وجده  فوق رؤس املال ابدي عىل لك بدله  قهر وا 

 بيع مقلوط مانرشط يف البيع عهده  وانقطعنا وبعنا احلمث واليل حيــــده

 وقال رضي اهلل عنه
 وسؤهل وقصده يل مىن قليب انمجي  ايدبيبا حبق املعـــــــــــرفه واملوده

ذا ابهلل لقيتـــــيه وحده  واذكرينا وبيث طيب شكواي عنده  حلين هل ا 

 عادان انل مطلــــويب ولو بعد شده  عاد ردهوانشدي فايق الزينات هو 

ىل آ ما ينقيض العمر رشده  اياذلي مابالين ابلبـــــــال غري بعده  آ ويباها ا 

 واين مدههللا يصونك ذا اجلفا قويل   عنـــدهواذلي مابرح قليب وقاليب 
 فان صربي فديتك قلل البني حـده  هل مدى ينقيض بينه واحك آ يش بعده

 واطبق النو والتامت بروقه ورعده  فوق حده ايريض وازبد البحر واطام
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 اطراف صعدهمع ال راض من مأ رب ا ىل   دمدمت وارذمت وامهت عىل لك بدله

 الوالسوم يف مقطع والعاد حـــــده  الس يل عقدهمابقي ل هل وداينه من 
 شوفهم من حلـــيده يف رزايــا وشده  واهل ال بداد ماواحد درى وين بده

 خمتها ايريض س بحان ريب حبمــــده  حيدي وهدهوآ كرثت فوق رآ يس دك 

 والصالة عىل امحد خرية هللا وعبده

 وقال رضي اهلل عنه
 آ ين موالي ذي حبه ومسيه س يدي  بذكره قصيديبلغريب آ ين ذي حيل 

 ذي به اجعل تصاريف املقادير بيدي  آ ين ذاك اذلي عده ليوم الوعــيد

 ابهلل آ نشده مث اجعل عيل ابلربيـــــد  عبيديواجعل ادلهر واحد ايعيل من 

نه   وآ ت يل ايعيل منه بعمل وكيـــــــد  يعــيــــديفا ن ماان مومه قبل ذا ا 
ى فرقته   وانبه عهيديايجعب ا ن نيس عهدي  من وقيديوالعجب ماحلــمر

1 

ن مل يساعدين ومييس عقيدي  ايفضيحته بني املسفيل والصعيدي  مين ا 

 يوم من ريــــبة آ فاته يقل العـــديدي  رشيدييف امللامت يوم آ هل املوده 

 الزال ركين شديديغري قل ما معي   فا ن عادته مايرىض يدعين وحيد

 حني انجيه لباين هبل من مزيدي

 وقال رضي اهلل عنه
 من هنا الهنا ماادركت فهيا املساعد  منحي وصاعدسعد مك درت يف ادلنيا 

 حني حتظى وتبغامه لفــــك الشدائد  مامه آ ال ملرمامه عبـــــــيد العوائد
                                                           

1
 هذا البيت سقط يف نسخة ابفضل   
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 ايقاصد تنال املقاصدفارعين السمع   ابن حاسدراحوا آ صناف ذا طامع وذا 

 ابب موالك ذي منه ورود الفـوائد  قف عىل ابب مايقدله ايسعد قادل

نه منـــهتىى لك رائــــد  فيه للرايج الاليج كبـــــــار املوائد  الجتي غريه ا 
 مأ وىحنوه اجعهل   د ميه وآ صبح وامس ايسعد وافدفأ غ

1
 الروح صادر ووارد

ن هل يف ذي ادلقيقه مصايد  العقائدواحذر ابليس يلهمك الغلو يف   يف العبيد ا 

 وان شيت زايدذا صواب اجلواب الصدق   عبد ابجلهل واملعبود ابحلق واحد

ال اس تفت عن   فان خري الربااي س يد آ هل املساجد  ذا وانشدفاقر ال عراف وا 

 الرض شاردنفع نفيس وال عن موضع   قال مأ مور الماكل والان بقـــــايد

 دــذه وال ايت يف ذا الباب مره شواه  شا عظمي الشان ايذا املعاند بل مبا

 حني ماشافع يشفع ولواكن والــــــد  والشفاعه تبني ماغيب للمجاحــــد

 مث خنمت بصىل هللا عىل خري حامــد  عايدغري ابذن هللا العايد عىل لك 

 وقال رضي اهلل عنه
 واس توى عندها حال احلبايب وال عدا  يف ادلوى ادلاايعيل اليوم سلمى خلطت 

 يف حامها وكم ذي ابل رواح تفــــدا  فا ن مهنا لعل هللا يقع كل معــــدا

 فا ن ذا يش برا حايل وعنراه جـــــدا  قل لها قل لها من دلها ذا وهــدا
ا  مريب يف طريق آ خواف واشواف نكدا  موحهل مااقدر آ عربها ول قدر تعـــدر

 عدين آ طوي مسري آ لفي س نه يف مغدا  داهبا عيين وسارت تقوان حدتين 

لهيا وخذ منا آ مــــــــــــانه تودا   قول هيدا آ هيا الرحي ا ىل سلامي خــــذ  خذ ا 

                                                           
1
 ابفضل : مرعى الروح 
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 حني شاف الهوى ذي ابلعوادي تعدا  قل معر بني ال عدا اليوم ماعاد عدا

هبا الرجل ترداقها ــــ دواف  بنادقوال   امحلر جرداوالشوايم تعاطس والقنا 
1
 

  الهزل وابداواظهر اللك فامي اخفى من   ريه ووداــسيب احلبل واعطى ابلقص

نه حني يلقا املبــــدا  مث ملا بيل شفتيه بأ عيــــــــــان رمدا  اكن يف ظنه ا 

ىل الرش معدا  من سار واردافايقن ا ن قده عندش خس   واحتجبيت وقليت ما ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 طاب يل طاب يل ماي اذلي يربد ادلا  رمغ ال عداايبن راشد صفا ماان عىل 

 واصلوا وانهتىى الوعد اذلي طال وامدا  بعد ماكفوين لوعة البــــــني جدا

 احملــبني وارداجاهبا البخت ايحادي   واقبلت حنوي آ مايل من البعد جتدا

 ايبن راشد بسعدىساعدتين الليايل   ايحال ايحاليل ابلهديه ذي آ هدى
لهيا انهتىى قلـــــيب والعاد عدا  منهتىى السؤل واشفا لك حمبوب وابدا  ذي ا 

 واين مغداك الوهللا ماعـــــاد مغدا  قلت ايقلب ذا املا التعديه تــردا

 حط رحهل وقال احلط يل خري واقدا  فاتبعين عىل ماقلت قلــــيب وودا

 ذا مىن من متىن اياهل حدرا وصعدا  من تعدى عىل ذا مي غريه تعــــدا

 وقال رضي اهلل عنه
لني املنهتىى   ديوين يب وين يب وين املدا وين م  اياهل ودياياهل ودي ا 
 ذاهنا يش عرس عدا عىل لك حدي  روح واغدي مر معري وآ ان يف غري يش

 ردي القـــــــول مين اين س ميرِّ وردي   اينس مي الصبا سالش مبوالش ردي
                                                           

1
 هذا البيت واذلي بعده سقط يف نسخة الس يد سامل العطاس  
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 جندوا به وقالوا قف هنا التــعــــدي  فالقلب جنديردي آ خبارمه من جند 
العهد بعديهل وفوا ابلعهود آ وخانوا   عنديليت شعري لقييت عندمه مثل 

1 

 واين ارحج هلم من سائر الناس وحدي  حفظ عهديوهللا ا ين ولوخانوا عىل 

 هجــــدي مامتيل ولوكفت يش فوق  عادان يف هوامه يف طرادي وطردي
 مه مه املطلب الغايل وسؤيل وقصدي  وعديالوال مل طول املطل واخالف 

 فهيم وآ فديحهبم صدق وافنا الروح   حهبم حهبم يف حال قريب وبعدي
 ذا ولوحرقوا ابلصد والبني كــبــــدي  واصطفهيم وقرهبم عىل ال هل وابدي
 ذي هدى لك همدي والصالة عىل امحد  فا ين آ هوى اذلي هيوون حري وبردي

 س يد الرسل ذي متت به آ مقار سعدي

 وقال رضي اهلل عنه
 اياحلبيب اذلي قليب وقاليب عنــــده  سكل ايمن يغار الليل من لون جعده

 مامتىن عىل هللا غري لقياه وحــــــده  التعىن حبد قبهل والحب بعـــــده
 قليب معـــــىن بطردهلٍك آ سىل وان   يقول آ نت عبدهالوال حب غري اليل 

نعميه وبرده وخايف منمعتين به 
 ايصبا جند ايملفي من اطالل جنده  2

 مامعك منه ايروح احملبــــــــني وده  ارسار آ بدهابهلل ا ن اكن يش عندك من 

 آ ونيس ايصبا مايض حديثه وعهـده  معتين ابملودهواحك يل ا ن اكن عاده 

 عاد عندي اذلي عنده ولوطال بعده  فا ن وهللا س بعني آ لف معدود عده

 حني يبغا خيفي النوء زادتـــه رعــــده  السقم ردهمانقص مانقص غري آ خر 
                                                           

1
 ابفضل : آ وخانوا اليوم عهدي  
2
 ابفضل : وخافه يف نعميه وبرده  
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 وقال رضي اهلل عنه
 ال فراح يعتادعاد ماقد مىض من روح   الصفا عادعاد ايمنهتىى سؤيل يعود 

 ادـترجع آ ايهمم ذي زهوها زهو ال عي  عادها ابتنسنس للمحبني ال نـواد

 ذاب ال كبادا حك يل ابلصحيح ا ن اجلفا   آ ويقع ابلتاليق ايمىن القلب ميعاد

بعـاد  خلها ايمطيل الصد من ذا التصداد  ذاهبا ماهبا من حر وهاج اال 
 يكفهياخلها سوه 

1
 مك فديتك تزيدها وماعاد تـــــــــزناد  اذلي هو هبا ساد

هنا طـبــــع ال جوادجد لها   واوعادوين تبغا هبا مك ذا تساويف   ابلتفاته فا 

 اذلي مابدا مكلر عىل مــــــر ال ابد  رد رآ سك بنظرة ود للرايج الواد

 وان بغيتوا شهود الود يف حال اال شهاد  غري مك ماجتافيتوا دخل يف التجداد

 والسهر يف ظالم الليل والناس رقاد  الضنا والوان وادلمع ذي خد ال خداد

 عنهوقال رضي اهلل 
ذا جيت عنده  ايعيل قل ذلي ديين ودنياي وده  قل لسؤيل ومأ مويل ا 

 منك رده ملن العاد يطمــــــــع برده  ذي نعدههل ترى هل ترى ايذخران 
 ماحلد فيه لفظه يف صـدوره وورده  والنجد جندهاياذلي البحر هل يف الرآ ي 

 حياكيه جعدهيفضح الشمس وادلايج   ضيا نور خدهماحلد يش معك ايذي 
ما الكث ري
2
 غري يف الرمس لك قد وقف عند حده  وعامر واهل صنعا وصعده 

 وان بدا هل س نا غرتك سواه جسده  وصابته رعدهمن هنرته رجف قلبه 

                                                           
1
 ابفضل : قد ذاك اذلي هو هبا ساد 
2
 ابفضل : الكثريي  
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 ال رابب وحدهوحدها مثل ما هللا رب   كل حمهل رفيعه يف سام العـز فرده

 آ نساك التنىس حقوق املودهمااقدر   عدهاملنازل وب  فأ نت اياليل عىل قرب 

 فاجهتد فيه فانه يف مرادك جبــــهده  فا ن ابخمرمه ابيق عىل حفظ عهده

 ماملن جاك عبد آ المقيـــــــــد لعبده  واس متع قول ابجابر يف آ ايم سعده

 والصالة عىل من س بح هللا حبمده

 وقال رضي اهلل عنه
ن اكن مغنامك عىل مثل مااعهد  خفذ بيد ال سوديف دىج الليل ايسامل   سامل ا 

ذا ال   واسرتحيوا وغنوا يف رىب مك من آ غيد  هدساهر آ قــ يف ميادين ذي منه ا 

 مثل صاحــــبه فاهللا الهينيه مرقــــد  نبه النمي من نومه وخاله يقـــــهد

ن انم ايسامل وآ ان ساهر آ رمد ن انم مانلنا والانل مقصــــــد  ريته ا  نه ا   فا 

 من انشدوارجع اطلع عىل مغناك اياحىل   هل آ علمه واعلمين هبزهل مع اجلد رح

يف غن وبني لنا املغىن وقل
1
 ا ىل احلده يف ودل بدر ذي جاوز بصيت  محمد 

 واجعل آ مره عىل طاعتك يف القبض واملد  ايهللا آ بلغه من ال مال مرماه وازيد

واوفه الوعد اكمل ايوفا لك من آ وعد
2
 

 اهلل عنهوقال رضي 
 شل صوتك يف ادلايج وحن به وردد  اعهدك مسعدايودل سعد ساعدين فنا 

 خلنا ارفع كل املبنا عىل ذا وشــــيد  غــن واشهره مابني احملبني واهجد

                                                           
1
 ابفضل : ايمحمد 
2
 ابفضل : واوفه الوعد ايهللا ابلوفا ايمحمد 
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 ذي توارت عالميها عىل لك مــورد  يسمونه العدواظهر العد ذي اكنوا 
 واحذر آ ن تفرسه ابلضدعني معناي   دحقيت واقصدفارهما قصد وادحق فوق 

 مايصلها والحيظى هبا آ ال اجملــــــــرد  الرساير وتفسدفاهنا آ رسار تصلحها 
ال رس هوينا ورود ن آ ذاك وهاهجا آ برد  فا ن قدرت اسع وا  يف قفا الركب وا 

1 

 عل يدنيك دندانك من ادانن جيد  مااكن مبعدوادن ابدلان يدين منك 

 سالفهتم تبلغك املراد آ وتــــــــــــزيد  تنجدوال جواد حيمل آ ثقال تعويقك 
 انل ال مال وامىس بعد فاقته موجد  ابجلدمن تعرض لنفحات آ هل ال رسار 

 وقال رضي اهلل عنه
 اكن قصدهرب ال رابب ذي ماخاب من   آ ه ايماشع املشىك ا ىل هللا وحده

ليه آ عبده كن   مرجتا آ هل الرجا والغوث يف لك شده  صدق عبدهذلبه افزع ا 

ن مل يعني اجملهد آ رداه هجده نه ا   لك يش منه القبهل والعاد بعــــــده  فا 

ليه آ طلبه يل واس متده  الوال وعد يصدق والنيب غري وعده  فادعه انظر ا 

 منك رده عىل ابخمــــــــرمه تسرتده  سهل قل ايكرمي الوجه هو عاد رده

 آ معى غهيا عــــني رشدهغريت حاهل   فانه اليوم شوفه ذي تداخهل هده

 سوه يكفيه مابه من متحـــــان سده  منك ايرب علقته مبن اليـــــــوده

 آ طلق آ عتقه ايعالم ال رسار وافـده  خهل امههل ايهللا فك آ غالق عقده

ن لينت به من ميــده  دهـفا ن ماهل عدد ايهللا والعاد ع  ماهو آ ال بك ا 

 مااسعدته املقــايض مايه آ ال تصده  وان متيل ويبغاها انقطاعه ورشده

                                                           
1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط يف نسخة الس يد سامل العطاس  
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ىل البحر ابيرشبه يف حال مده  خاف قول اذلي قد قال ماحق عنده  جا ا 

 من رشب ايادجع املواج ماالبحر قده

 وقال رضي اهلل عنه
ن الصوب ال ول   نكشه واظهره بعد العفا ايمحمــــــــد  جتددايبن جار هللا ا 

 هومعرض وان معرض عىل غري مورد  احلدحضوة رمي ريته وآ ان ابغي بور يف 

 معهدقلت مرحيب ايمن هل يف القلب   غري كني منا هل شــــفايه ومقـصد

 مرحبا مرحبا متيل من احلد ا ىل احلد  مرحبا مرحبا مازلن ال عالم ترتد

 ماتعدي عىل طول الزمان آ زيد آ زيد  العدترحبت نصح ماحييص تفاصيهل 

 عاديل مثل مايل فيك رغبه ومطرد  املسهد فاحك يل ايخطوف البابيل

 عد وماطل بوعدك واطول الهجر واملد  الصدآ وقد آ مهيتين حاشاك ماتضمر 

 وهجه آ سودواحذر اليوس فا امليئس يقع   خلنا يف رجا وصكل ولوطال وابعد

 والصالة عىل خري الربااي محمــــــــــد  آ وشدمثل راعي هجمن عند ماخذوه 

شافعنا الكرمي املمجدس يد الرسل 
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
نه آ مىس القلب   ينطرد مثل ماطول سكونه واال جامد  للرشح منقادابجبري ا 

هبت الرحي حتدي به وان حب اال جناد  آ وطانه آ نوادحني هبت هل البارح من 
2 

 جات يل يف صبابهتا براحه وبراد

                                                           
1
 هذا البيت ساقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 هذا البيت ساقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 يش من عمل مأ شوم ال فراد قلت هل فيك  برد ال كباد أ  نشروح من فاحي آ رايحه 

 فالتفت يل وقال اس تفت ابخمرمه عاد  ادمبتغي ز  قال مريت يف ربعه وان

 آ ونسينا وراحت به تراوحي ال بعـــاد  هل غرض يف تالقينا وعاده لناواد

نك ا ىل مث تعتاد  الزين مارادقل ذلي فيه  يلقا طالب   فاحك هل اينس مي ا 
 يف غبب هائهل والنور طيه وآ جــاد  آ وزادعاد ذيك املوده والهوى ال ول 

 يف مغوبتك ايسالب ال لباب العاد  من بغا اثين آ وطابت هل آ مواه مرياد

 وقال رضي اهلل عنه
راده  ذي علهيا ابتىن معىن الشقا والسعاده  قرة العني ال ش يا سابقــــه لال 

 احملبني عادهفاحك يل اياذلي هل يف   وانهتىى النقص يف تقس ميها والزايده
 مث ذا احلني شوفه جرمه يف املاكده  يف وداده اكن جيزي بصدقه من صدق

 وقال رضي اهلل عنه
ن اكنت دوال آ وجديده  سكل ابلقاهر القابض نوايص عبيده  انقل آ قوايل ا 

 فانه النور ذي به يس تضا ايمـــريده  تس تفيدهاصغ مسعك ا ىل ماابديه كل 

 واس تدر به يف آ طراف البالد البعيده  قـــعــــيده قهل عين وبثه حني تلقــا

 شفه وانقذه بأ عيان الصواب احلديده  قل ملن قد وقع مين ولوبيت بيده

 منه قاضيك يف نقصانه آ ويف مزيـده  واجعل العمل فامي تبتــديه آ وتعيده

 الشهيدهتنفي الريب فاستشهد حدقها   واملسانيد وآ ايت القران اجملــيــــده

ن تريدهوالطريق اذلي الريب فيه   مهنج آ هل الصفات الصافيات امحليده  ا 

 السديدهذي بصدق العزامئ والعزوم   ذي بنور النبوه والفتوه عهيـــــده
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طولوا يف بناها ابلقصور املش يده
 قص آ ثرمه وكرث ايعيل يف عــــديده  1
 يل من عقيدهمن مقال آ وفعال آ واكن   فا ن ماالترى ذا العصبه آ وتس تجيده

 توبه آ رىج هبا حميا احلياة السعــيده  صدق آ كيدهتبت منه آ لف توبه حممكه 

 وقال رضي اهلل عنه
ذا مريت من غري ميعاد  عىل جانب الواديف رىب يم ذي حلت   ايبن جابر ا 

 ذي علهيا الهبا ايامحد ملن زارمه ابد  القباب املس تديرات ابلناد قف قبال
 بأ هلها ذي بفائض جودمه جاد من جاد  ال ضدادايلها دار جلت عن مضاهات 

 اف بغدادــآ وص يه عىل ماذكر ال ول يف  قويل يل السادفاقض فهيا مباقوهل وقل 

 يه ومه ايبن جابر يف معانهيم آ فراد  ليس يه مثلها وارابهبا الرحي والغاد
ذا شيت الروايه   آ عطيك ماال ينتقـــــد فيه نقادفا ين   واال س نادفارو عين ا 

ن آ دخلته النار يــ   وهللا ا ين هبا ادلاري ويل ثــم ميعاد  سوادمن بناها وا 
 ابلبخت تنصادمايه آ ال هدااي الوقت   يصلها ابال هجادمن صبا ال نس ذي ماحد 
 ميادين اال سعادواسعدتك الليايل يف   من اخبارها آ نوادفان بدت كل وهبت كل 
 مثل سلطان القالوابدا بني ال جناد  رؤس ال شهاداند ذيك اذلي تبدو عىل 

 الهللا آ طلقه من قيده ول عطاه ماراد  يف عدن ابدفاذكر امسي وقل ابخمرمه 

 غري خاله فهيا الخرس يش والفاد

 وقال رضي اهلل عنه
 ال كبادلظى البني ابللقا اكن ذابت من   منك ميعادقرة العني لوال قد س بق 

                                                           
1
 ابفضل : طولوا يف بنا ادلين القصور املش يده  
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 واخز به ايمناها لك واش وحساد  ميعادها عادفاوفها ايصدوق الوعد 
 مالها منك ميهل الوذي ادلار ال فراد  فاهنا كل وبك تراتح يف قرب وابعاد

 حني يسوادمن بروق ابتسامك يف ادلىج   ذي هبا ترشق ادلنيا ويأ يض هبا الناد

 لك مريادمن حياض الصفا الصايف مع   زين ال غيادفاسقها اياذلي قد زان به 

 وانت ايرهيا ايرشهبا املــــاء مع الــزاد  فأ نت مأ مولها ايمالها املمثر الــــراد
 اياملبعد الصادفالتفت بعد طول الصد   حديثك من اس نادحس هبا مادلهيا من 

 فان يف سالف املعهود يف عهد ال جواد  وافتح الباب ايفتــاح للوافد الواد

 اذلي هل رعايه فهيم آ وهل تعـــــــــقاد  ذي مضوا من بين عذره وجوب التفقاد

ال التوداد  ماجزا آ هل الوداد الصايف ا 

 وقال رضي اهلل عنه 

 عىل من برا حاهل الصد  حبييب عىس منـك رده

 ولو شط ايعذب وابعد  وترعى ملــــــــن ود وده

 الليل يقهـدملن ابت يف   وحتفظ حقوق املـــــوده

ذا خذ يف الليل وهده  تباديت هل ايهيف القـد  ا 

 وطلق منامه وهـــــــدد  وشافك يف النوم عنده

 وفارق ماكنه ول رتــــــد  وذا طبع من طال بعده

 ومن حب عاود وعــود  فقل اكن قد ذاك حــده

فالطول الرب مــــده
1
 عىل اهل احملبه والمــــد  

                                                           
1
 ابفضل : فالطول الرب عاده  
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 والعانه هللا والآ ســــعــد  عهــدهوالاكن من خان 

 وال آ ن عنـــــــهم مبرشد  والمن شىك عند شده

 آ ان يف هويتك معــــــمد  فياذخران ذي نعـــــــده

 اخلدعىل الناس ايوردي   فشارف معناك وابــــده

 وبني يل الهـــــزل واجلد  ومااكن يف قلبك آ بــــده

 وماارىض لغريك تعــبــــد   فنا رق حس نك وعبده

 وصل عىل الفرد ال وحد  وس بحان ريب حبمـــــده

 محمد وعرتة محمـــــــــــــد  وحدهعىل حايز الفضل 

 وقال رضي اهلل عنه 

 قد يل آ وقات ما ليهل هتنا مبرقـــــــد  سامل الطرف ايسامل يف الليل يقهـد

 اختلف ماعاد يل فيه مقعـــدوالهنار   ظل يف مسرسه بني املضايق تردد

 مااختفى يل وعيين ابلبىك دوب تشهد  وابحجدآ يامن جيت ابخفي ذا اذلي يب 

 الليل ال سودمنك ايذي كسا امتانه كام   شيب الرآ س واصواب احملبه جتدد

مثل سانق س نق  مثل كفل الش بك عاد احللق ماتعقد
1
 بني امخليهل ومرفد 

 وان هتب الصبا تنكر عذوقه تفنـــد  يرعـــدمايعدي عليه الربق والرعد 

رد  السام مث معدوان سكن طال فرعه يف   آ هيف القد شت الثغر واكعاب هن 

 مانيس فيه خصهل خالقه هل تعنجــد  ابيه اخلداكمل الوصف موشوم اللام 

لق مثهل آ غيـد  ش به ماغري يف قامته وآ الانت خفرد  الوال هل مشابه ماخ 
                                                           

1
 ابفضل : مثل غصن س نق  
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ذا اثر غرد ايسبب من مسع  ليس توجدهل وصوف غريبه يف العرب   صوته ا 

 واملقيضه يقع ملسه كام الثلج وابـــرد  يف ليايل الش تا يف الربد جتعهل يورد

 ماتزور اذلي اليوم ل قلع ول جنـــــد  آ ه مااقساك ماترىث حمب آ وتنشـد

 والثـــــــــم مرشديوم التنفع احليـهل   ذكل مؤبدعاد  من امثهواين تغدي 

ذا ابــعــــد  س تدوان تفكرت ما احملتاج يصلح مل   مايقع هل صفا ليهل ويفرح ا 

 س يد املرسلني املصطفى الطاهر آ محد  مث صلوا عىل اخملتار ايآ مة محمــــــد

 وقال رضي اهلل عنه
 دـــعل ردة صفا يربد هبا الهب الص  اياهل ودي عىس بعد التجايف يقع رد

ن شط وابعد  فان قديل ليايل ماهتنيت مرقــــــــــــد  يش تفي ابلتاليق فاقد ا 

 ثرت مثل اذلي به حالب قد تعـــــقد  الليل ال سودغري يل طاب نوم الناس يف 

ن الهوى الهبـــه شد  آ وكام عادم الرايق وبه قبصة آ سود ال ا   الوحق هللا ا 

 دــــــان العنا جطالت آ ايمه آ ذآ يامن   من بيل به دخل يف تلكفه مالها حد
 يقلب احلال ايمن الدرى به تنشــــــد  فيه معهدمااصعب آ مره عىل من اكن هل 

 لوتبا لك ساعه س بعة آ عشار جمـــــدل  آ عالم ترتدفا ين آ عطيك يف تفسريه 

 عندي آ خباره اليل يف ادلفاتر تقيـــــد  فا ين آ ميل عليك اليل تبا منه وازيد

 ماهو آ ال معي وهللا بذا القول يشهد  ليس يوجديش مع آ هل الهوى يوجد ويش 

ذا اخمت وجود  واعرض اليل معه عندي رجع يدخل آ جبد  من قرآ  يف تصانيفه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 حل وعدهشوف عيسه رست مثل اذلي   ابهل ودهمطربه حادي العشقه حدى 
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 رساها ملا قدامــــــــــــــها مس تعدهيف   تطوي البيد بأ يدهيا ويه مستبده

 النجدي دعاها لنجدهخاف ذا البارق   قلت ايحادي آ ين العيس تبغا جمده

 واس تدارت وردت رآ سها بعد وهـده   عند ماحن رعدهفارزمت هل وحنت 

 واملراعي اذلي اخرضت به القاع عنده  حنـو ماالح منه تبغي املـــاء وورده

 هل وذا ذي تعدهذا اذلي العيس تسعى   ودها ذي تودهقال ذا قصدها ذا 

 فا ن عينك مع البارق وقبهل وبعــــــده  ايمعر قهل وابدهوانت ذا احلني ذي بك 

 قلت ايحادي ا ين قد معي منه عده  ماتعدي تراعي لك يش منه وحده

ره وعبدهاديه يب وبأ هل غ  بـــــــــــــدهبل عوامله لٍك مااتسع ماه   الكون ح 

 معهم مره اجملهد ومن قل هجـــــــــــده  حمى اسوام حدهمن معه حد بأ سوامه 

1منه ماحد خيل لك معه ذي يسده
 

 وقال رضي اهلل عنه
 رد ذيك احلراره يل  بقلــــــــيب بروده  ايبن سكران جاد هللا علينا جبوده

 الرآ س واطلق شدودهحط عوده ووطا   واذلي اكن حمرب ايعوض حط عوده

 هو بدا الهيج يرجع من مساين مقوده  ردك كذا ايهدوده قلت هل ويش يل 

 قال اي رب وارد ماصـــدر من وروده  ودهــامىس للصغري يق بعد شقشاقه

 من  ضعف مال ايابخمرمه من حدوده  يناطح حيوده سالف الناس ماحاذق

 يوم اخلالق آ طــــلع سعودهماترى بدر   واندقع غصب مما ورثوا هل جدوده

يف منحاه يوخذ حد وحد يف صعوده  كيف سوى وكيف آ لقت رسااي جنوده
2
 

                                                           
1
 ابفضل : ماهنا حد خيل لك معه مايسده  
2
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 ذا مثل قد رضبته كل فعـــدل شهوده  ودهداس وادي العجل والكرس وطا رب

 فان يف حمكه الغزالن يرصعن آ سوده  القضا آ و صدودهيف حمك ووافت به يل  

 فاطرح احلول واخدع عند حنت رعوده  يودهوالصناديد ذي هن ايمعر من مــ 

 حتبه واخلفت بك وعودهد ذي عَ فان وَ   سوامك ثوايج بدودهالخترب قوى آ  

 طعه واتبع وساير يف وطـــاه آ وس نوده  مث نكث يف عهودهآ وخلف كل وعاهد 

 وقال رضي اهلل عنه
 وهدهنسنست بعد مامرت من الليل   بن يزيد اهنا هبت نس مي املــــــوده

 ذيك ذي قد عقدها من زمن ل هل وده  ذكرت قليب النايس مواثيق عهـــده

 فان عاده يبا ايرب يف الكرس مـهــــده  يل نود جندهيف رىب النجد ايهللا هب 

 واكرث القصد هو يل منهتىى لك قصده  عاد هل فيه مطلب بني مذجح وهنده

 اليت يه خري من مرص عندهيف البالد   خري بدلهبني عرشان والشجنني يف 

 مايبا آ ال لها سعيه ورعيه وهجـــــــــده  شرب من قاعها يبدل بصنعا وصعده

ذا ضاق عبـــده  ايمسيع ادلعا ايماكل املكل وحــــده  سكل ايملتجى عبده ا 

 واعطنا ماطلبنا واذلي فـــــــــات رده  فرج اهلم واكشف لك بلوى وشده

 الوال القلب يس تغين بيش عند فــقده  مطلــــــوب بعدهمانبا مانبا ايرب 

 وقال رضي اهلل عنه
 ابلصفا من ميادين الصفا ارايح جنــده  وامست متدهايبن سكران طاب القلب 

 بعد مااكن هل مقصود يف لك بلـــــــده  وهللا آ طلقه بعد الضيق من لك شده

 وخسر هل جبــــــــوده وجمدهفاعتىن به   صار واحد لواحد يعبد هللا وحده
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 يسحب آ ذايل وجدهفانبعث يف طريقه   قامئني اس تقاموا بني شكره ومحده

 من سعيد ابن عبد هللا ا ىل عند مده  بني اال ثنني ذي يرعون حق املوده

ذا جيت عنده  السام جنم سعدهوالزويدي ذي آ ضا يف   ذي خبيهل يغين يل ا 

 ني وده ــــايهنيا قد اس تغنت هبم ع  بعبدهفاحس نوا ظهنم ابهلل وقاموا 

ذا جيت سده  فتح آ بواب غايل املال عرضه ونقده  يل مفاعاد من دوين ا 

ال لوجه هللا وحتقيق قصده   دهــــــالتفرش واليبغى مبا القاه جن مين ا 
1
 

 ايهنيا قد اس تغنت هبم عــــــــني وده  فاحس نوا ظهنم ابهلل وقاموا بعبده

 ويش وهللا هلم معــــــدود مما اس تعده  حني وفقهم من اعيان جندهفاصبحوا 

 دهــــمث عند اللقا املوعود يف دار خل  ل هل طاعته يف صادق الكمه ووعده

 وقال رضي اهلل عنه
 والكبد حتسب احلداد يف اطرافها آ وقد  آ ه ايسامل الليهل جرح دمـعي اخلــــد

 رونق الزين ذي ماظن هل ش به يوجد  املعقدبدايج حني خايلت يف البطحا 

ن رآ ه جردذي يغار القمر من  بد قبل ذا ابن آ دم فذا اكن يعـــبد  نوره ا   لوع 

 وهللا الطالب الراغب وحرمة محمـــــد  احتال ايمايس القد منه كيف آ ين يل

 القلب واحجدغري آ ان طبعي آ خفي ايمىن   مامحل مثل محيل منك ايفاتين حد

 دــــا املــآ يش لوقد متادى ايحبييب بن  واظهر السلو ايحمبوب يف لك مقعد

 الوال بعد طالت بيننا شقة الصـد

 وقال رضي اهلل عنه
                                                           

1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 دهـايقريب الرجا ايمن هل املكل وح  سكل ايمن يرد الصوت الضاق عبده

 والشجر واحلجر لك يس بح حبمـــــده  بيده الكون واقفال املفاتيح عنــده

نه هللا س بحانه فرج لك ش  انطقه لك ذره مايف الكون ضـــده  دهـــــوا 

 سكل بك ابلكسا واهل الكسا رد رده  آ نزل آ ايت متجيده داللـــــــه محلده

ن يب من شغوب   خوه وآ مه وجدهابحلسن هو وبوه مع   اهلم والضيق حدها 

ذا آ وفيته   عاف وردهمن قدا ذي ورد ايرب قد  ن خان مثل مااوعد ا   دههع وا 

 دهـــــآ ن خييل كبده املوجعه عند كب  قال ذا حص نذر هللا وميثاق عهده

 عند هندهوالقي املس بحه والسلسهل   ابخيليين ارشب من ثنــــاايه شهـده

 ابت قامئ يف ادلايج عىل رجل فرده  فان عافيته آ لقا كل مثانني جســـــده

 وقال رضي اهلل عنه
 القابض املادوردوها ا ىل  يف احلواجي  الطلب والرتدادمكرثين الطلب خلوا 

 لواله ماجيد جاد ذيرب ال رابب   الكرمي اذلي قد آ هلم اجلود ال جواد

ن من اتجره فاد  آ طلبوا منه فانه يف حصيحات اال س ناد ن مل تساهل وا   يغضب ا 

 ا زادــــلجـادلعا وال كام زاد عبده يف  املدا منه تزدادوالعطااي عىل طول 
حول اببه وسريوا هل بال ما والزاد  ابلعطا فاصبحوا وامسوا مدى ادلهر وفاد

1 

نه الواجدالعايد عىل لك عــــواد  وانزلوا يف ميادينه جامعات وافراد فا 
2
 

 جودته اال جياداجلواد اذلي من فيض   امحليد اجمليد الواحد املاجد الـهــــاد

 وادــايعيل ايعظمي آ نظر ا يل نظرة ال  ال مدادمنه ابواذلي امتد كون الكون 
                                                           

1
 نسخة الس يد سامل العطاس  منهذا البيت واذلي قبهل سقط  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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بعاد  واطف وقادنظرة منك ترمحين هبا   ابطين من لظى حر التجايف واال 

 ادوانس ين لك معتي او عمن عواد ادل  فيه اال فسادواصلح احلال ايهللا ذي بدا 

 من هوى النفس ذي عدا ومد الرتداد

 عنهوقال رضي اهلل 
 وعدا وزيدذي تالطم عىل اس يافه   اذلي موجه آ زبدالبحر  ا ن جييتفضه 

 دــــه اخلــيل تربة الطاهر وميس بقبر   يف اههل السدفوق ذروة س نام احلمث ذي 

 هل وآ عىل وش يدواعلمي ذي بىن هللا   يسجد واجسدي شكر فانه مث هلل 

س توطنه   رمه صوته امتدــــابخمقويل البارحه   والقاه معهدبيت يف قليب ا 

 عند ما انوت حداة الليل تطلق عرى الشد  الليل ال سودابدلعا يف داييج دايج 

 سكل ايهللا جباه آ محد تسمل لنا امحد  آ سام وعددفاعرتف من الكمه ذي قد 

 للمساكني مقصد وآ ي ايرب مقصد  فا ن داره عىل ماريت مرعى ومورد

 ايهللا ارمح عبيدك به وحرمة محمـــد  دـــوالرجا فيك ايرابه ايالواحد احل

 عاف عبدك واعف يل جاوز احلداس تجب   ايحق اياوحدواشف اييح ايقيوم 

 اعف واصلح من آ مره لك ايرب ماافسد

 وقال رضي اهلل عنه
 ديـــــوانم عين وانماطاب يل مرق  حبيب قليب توسد ايعوض ساعدي

 ديـــــوراه ايهللا يعيك لك ماهو ب  وراه ايهللا عىل ذا احلال ماهو قدي

وراك اياليل ختريتك عىل اخلردي
 دــــتفر عين وان مقبوض كل يف الي  1

                                                           
1
 ابفضل : من اخلرد 
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 فقده يل قول هو سؤيل وهو س يدي  فسوه العاد ايعذب اللام تعـتــــدي

 قدــــوقال من ذا اذلي هل رآ يتك تع  ومن نشدين يف اخللوه ويف املقعد

 وقلت هل طاب يف هينن صفا مورد  تشهدي حكيت هل ابحلقيقه والعرب

لني عاد امل وىلر ال   واملصعدواملنحىن حيث يه املقصود  ــ ا   يوم واملرشدـــــــ

 الثخني آ برديوحول مرعاي يف الظل   راه ذا املاء عىل ذا ايراكيب رديــت

 رديـوقول للنار ذي بني الضلوع آ ب  منه قليب الصديوان معش حط واروي 

 ديــــاحل يقف ا خممي ايالش مك آ نت فهي  هينن فديفديت هينن ومن هو مثل 

 رديــومايقولون من ذاك الالكم ال  وحق عينيك لوال خيفة احلسدي

 وعادك ا ن عدت يف عهدي ويف معهدي  الالكم ابتديخمتت ابمسك كام به يف 

 والرابب آ بعديوقلت ل سام وسلمى   يف مشهديحكيت ظاهر مبا عاينت 

 دـــــــــمع الوقاد واملوق وانر موىس  تراه ذا ادلار ذي هو قبةل املسجد

 التسبيح هل واعبديوهليل واكرثي   تراه اياكئنايت كربي واجســـــــــدي

 حماسن الوجه ذي لو رآ ه اكفر هدي  واشهديونزيه العني يف ماابن يل 

ورد ماحال منه يف البوادي بدي
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
 داــــه جَ ـــسالفة لك ما طالب بالوي  الشد ماامداعذب ضاق الفضا والضيق 

ن تعكت تبداوالشغايب عوائدها   تنفرج والعوايف ماجتي آ ال ورى ادلا  ا 

 فابرش آ برش بغاره هتزم آ حزاب ال عدا  وآ ين ماطال حرص احملترص به تودا

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 رداـــوالهابوا ردى من تمااسرتابوا   ذي توالوا وَجــو ابمليل بطره هتدا

 عىل من تعدىواعتدوا مج وآ يد هللا   غري ابتت ملامه فيه ال عيان قهــــدا

 داــــــــمايقيهل واليقبل فدا منه ل ف  ينتقم منه الجاوز حدوده وعـــــدا

 داــــــــيف كتابه وعاده يف مثانيه واب  ذه سبيهل وذا القول اذلي به حتدا

 دامرسى ومغفالمتس منه واجعل لك   والهل مـــــــــردا مايبدل والينقص

اثين آ وهل تصداواحذر احذر تشاور   حنو اببه وخمي فيه فانه لــك آ فــــدا
1 

 آ ويصدك عذوٍل من مناههل تصــدا

 وقال رضي اهلل عنه
 وافعال مذمومه عواقهبا رديه ماتفيد  يف احلال النكيديقول بوعليا مضت ال عامر 

ن ذا رآ يي سديد  معدود جيدالتريض الباري وال ل فعالها   آ لقيهتا فرحان واومهت ا 

ذا  الباغي املريدعن شؤم وسوايس وعن ش يطاين   عيداجل هبا حاالت مدحوالت ايحايم فا 

 واصل البال والصد من تقدير ذي العرش اجمليد        

ىل ماليس ريد                                 آ رجاين املقدور واجلاين ا 
 ندامايت بليدداري بقمرايت وصفق من   آ مسيت به حمتار شوف املاء وان منه بعيد

 سلين عىل نفيس مبا ماقال ابن عيىس يف القصيد       

 هو مك مىض قبيل وان التايل عىل مغناه عيد                         

 آ وعىل رمغ العبيدطوع ومتيض آ حاكمه عىل   عبيده مايريدل هللا يف آ ثين مقاهل يفع

 اجلر يف هل مزيد ا ىل آ ين قلت آ ين تبغايب  انيج القلب عل انه يفيد آ ويس تفيدفاقبلت 

                                                           
1
ن هل تصدا   ابفضل : ا 
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 آ قبل ا ىل موالك مادام املدا عاده مديد  ايبليدرشدك ماس هتديت  حالفاد فيك النص

 الق النفس يوم النفس يف حبل الوريديوم انف          

 فانظر ا ىل موالك وانظر عطفة الرب امحليد                                

 آ ال ترى ماالقيت عند الفرد يل جيته فريد  ديدــالمال يغنهيا وال املعتد يغنيه الع

 فارضع ا ىل موالك وانظر عطفه الرب امحليد 

 يزيد املسزتيدمن جوده الفياض ذي دآ به   آ وعهل يزيدعهل ينيكل منهتىى مأ موكل 

ذ قده لك  اللك  الترجتي غريه مفا وهللا تلقا هل نديد  عقد املعاقد والعقيدهو  ا 

ن اكن كل غنيت وامىس طري سعدك يف غريد            ا 

 وان مل يكن كل ليس ينفعك اجهتادك والزنيد                        

 وصيك لكن آ مر ذي احلول الشديدذا حد ما 

 ك ابلشارد ولوطالت جماريد الرشيدــــيلحق                       

 قع مثل كب الكهف ذي خمي عىل ابب الوصيد

 حىت انكتب معهم حبمك هللا ذي العرش اجمليد                      
 التنقطع مهنم لعكل لذلي صادوا تصيد  واحذر حتيداتبع مسريالقوم واقف آ اثرمه 

 وقال رضي اهلل عنه
 رست من النجد آ ان للنجد واههل فدا  حسني هبت نس مي القرب بعد املدا

 داهوامه محويل منه غري القــــوذي   حبايب القلب ذي عشقة سوامه سدى

 وحبت حىت دروا يب ايحسني العدا  بكيت وابكيت مما يب ورسي بدا

نه ضل بعد الهدى  احسب يف طريق الردىفقلت خلوين   وقالوا الناس ا 
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اكمل معي ذا مجيعه
1
 من اش هتر فيه ماجا يف طريق اعتدا  هو جناه آ وردى 

ذا ان  خذوا خذوا فيه من قويل دوى لك دا  ويت آ داـوصلوا الفرض والس نه ا 

 داـــــبلحن بلبال ابيل لك بلبل ش  حصيح آ ان الصاحي احمليك وغريي صدى
 دااملسري آ وغس بقت من راح قبيل يف   ولك حادي بقويل اياهل ودي حدى

 داـــومن غدا ماحلقين فليقف من غ  داــــــــوماهنايهتم ا ال يف صفايت ابت

زار اهامتمه للسفر وارت  داــالعزم مد املوبعد ايمن بصدق   داــــــوشد ا 

 داخذ مين آ بيات فهيا للمحب احلــــ  توقف الساع وقفت من يريد الغدا

 وعادها ان قلت مثل ادلر قالت بدا  تشابه اجلوهر املنظوم ذي ينضدا

 ال ينشدا ــمن آ ين لدلر حايل يف امل  كذب واعتدابعيد من قال هومثيل 

 ومن صدر من وروده بعد مايوردا  يبلبل البال بلباهل ويروي الصدا

 وسف من ك س سايق الك س واس تجهدا  يقول من رآ ه ذا بني ادلانن اغتدا

ال فقل   فهل مع ادلر من ذي العد ذي عددا  داوعد غدرة عاليش آ حك وا 

 املقصداهينن واجعل مدينة الكرس   داــــا ىل البالد اذلي فهيا قباب الن

 للصدق به مقصدا احلمث ذيفهىي عىل   عداــــداير ليىل عىل ايسارك والتب

 ك الس يداــــحفط به و اعط مامحلت  قداـــوذي ملن فيه رآ ايت العىل تع

ــ عواد اياهل املعاهد ابذلي تع   وقل ذلي بيده آ مري جار فيه آ وهدى  هداــ

ليمك من بدا وابتآ ان   وداــــــــــعواد لك لعادته اذلي ع  داــــــــــــمبايل ا 

ذا دعينامك آ وردتوا الس بااي ك  دادنيت وانتوا لمك حتديه اياهل احل  داــــــا 
 وخذ بنجدتمك آ عرى منه ماستنجدا   ا املوعداـهب وجات يف احلال واصدقتوا

                                                           
1
 ابفضل : معي خرب ذا مجيعه هو جناه آ وردى  
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 وابت حمروس من اببه بمك موصدا

 وقال رضي اهلل عنه
 ردهـــطاب اياهل الغنا شلوه رده ب  طاب وردهنعم ءطاب ايبن يزيد املا

 دهـــــيف زىه بدر القبهل والعاد بع  دهـــــــــطيبوا اان نبا لك جيينا جبه

 مابني حاشد وصعدهذي بس يفه مكل   دهــبدر ذي وسع هللا هل هبمته ح

ذا جيت عندهقل لبدر ابن عبد هللا  ان نبا املغذاذ قصدوك آ غده  ا  1قل هل ا 
 

 دهــــــهل للعقد ماعاد عـــاهفا ملره ز   عىل شب وقدهرس وان سري والعسكر 

 جحر يف شهران والعولقي وابن سده  ماتبا آ ال حصانك قل لعبدك يشده

 قبل طعن القنا والس يف يرضبك حده  وين بك وين بك ايراعي احلصن وده

 غيث وجدهوطوا الرآ س هل واس متطروا   دهـر ترى العرابن يف لك بلماتنظر 

 لك سلطان قده اليوم ابلس يف عبده

 وقال رضي اهلل عنه
 ودـماختاف الويل ايمنهتىى لك مقص  عذب ماخفتين  يف هللا والخفت منقود

 ايشفا لك مارودليش وايش اجلنيه   بالجرم مطروديف اذلي هل زمن منك 

 معهودوتبا احلال يرجع مثل مااكن آ    آ نت تبغا انقطاعي صدق يف حفظ ابجلود

 ا حك ابلصدق فان الصدق عقباه محمود  ابلصفا والرضا والبعد هل حد حمدود

ذا سويت ذا  نك ا   وهللا ا ن يج ا ىل اببك بال حبل مقيود  الفعل موعودعندك ا 

 ودــــــماتقهقرت منك لو تلقيين الع  والباب مقلودان فتحته  يل آ و قفيت 
                                                           

1
ان نبا املغدا ملقعدك عده   ابفضل : قل هل ا 
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ين آ بعد   ودـآ بدا عيل من لك وادل ومولانك   وانزتح وانت موجودالتقول ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 اديــــــــــاس متع مث لبه يف جعل المت  اديــــايبن راشد تسمع مايقول املن

ان عىل رشط الهوى والودادي ــ عادان عادان ايفاتين يف اجت   قل هل ا   هاديــــ

 سعــاديال وال مهت يف علوى وال يف   مانسيتك والغريك سكن يف فؤادي

ال انت ايزايه   مث ذا احلني ايمن اكن حارض وابدي  العمل والعضاديما ابغي ا 

 ريق الرشادــــــــــــيتبعنا فنا دهل ط  هنار اخلواديلك من اكن ابحيرض 

 ابديفيه خمت غريي كام من يوم آ ان   فاين اليوم يف العشقه زممي العوادي

 احلرض والبواديحاذورا حاذروا اياهل   واملعمل ذي آ هجاين رجع يف السواد

 الوصل من مض زاديماهياوي طياب   حاذروا بعد ماحذرتمك من عنادي

 وقال رضي اهلل عنه
 مايل ردادخذهن معك رق ايموالي   ؤادـالعني قليب والكبد والف ايقــرة

 رقادـــــــارمح معىن ملكف ماهتنا ال  خذ عبد مملوك واململوك ماهل عناد

 وان يف الطرادلك من الناس هل مسكل   اهل البالديصيح ومييس والاكنه من 

 يطرد الصيد صادلعل من ظل وامىس   دور عىل آ ثرك ابملاء ايريض والزواد

ال ما الغضب والسداد  لوال حمبتك ما امليت الورق ابملداد  فاحذر من البعد وا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ادهــــعــرد من بعد ماغيب وطول ب  ردادهواحسن ايبن سكران رد القلب 
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 ذكره ايعوض يف طيف يقظة رقاده   معد واحيا ماندثر من ودادهرديف

 ادهـــوين تبغا هبا قد خري كل رد ع  قال وين آ نت ايابخمرمه والصداده

 ادهــــفانه الفاضل القامئ حبسن اعتق  عند بدر ابن عبدهللا ورس يف مراده

 ذا شهادهوانت ذي منك ابنت هل عىل   حمكه يف عبادههللا صدق بأ مر هللا 

ليه ارشك   وادهــوالزتم به واليفرق سوادك س  معه يف هجادهفارجع آ رجع ا 

 ادهــاليقع منك يف معناه نقص آ وزي  ليايل السعادهواذلي قلت كل به يف 

 قف قباهل وشل الصوت عنده وانده   وان شىك ادلهر يف حاهل وبني فساده

 ادهـمايزيل العنا ايمن طلب اال س تف  اند بدر ان يف خشصه تقع من مداده

 ادهــفاشكر هللا وكرب مس تحق العب  بغرة جوادهفان قبل منك واقبل كل 

راده  تبلغ السؤل واملأ مول من لك ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 دـــــــــــآ وقد النار حيمى مابرد ايمحم  نا آ وقدآ وقد آ وقد رعا هللا من نيار الف 

 ماعاد يوجدجيك من دار ليىل بأ مر   دــــمـخلنا خلنا ابمد كل واطول ال

 الوال آ هل املساحب من دان مهنم آ وجد  ما مع اهل الكتب لومعهم آ لفي جمدل

 ع ماجاك واحلف حني حتكيه واشهد فاد  القول يشهدما هو آ ال معي وهللا بذا 

ن شيت تدعى مهنم حاةل الشد  العشق مقصدقل ملن اكن هل يف مخرة   قل هل ا 

 واعدم الكون فان الكون من شافه آ بعد  ردـجرد القلب والقالب مع من جت

 دـــابنتقل فيه حىت ال تلفت ا ىل ح  التقول ا ين آ بغا ذا عىس اين به اش تد

ال من ارتد  دــفان ذا قول يف رشع احملبني يرت  مايوافق عىل تصحيحه ا 
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 ددــوادعى ماادعى من قال آ ان ماتع  واراب وزيدقول من قال يف التثليث 

 ا هنا واريم الشدختـــيل اللك سيهب  غري واحد موحدلومعه عني ماراى 

 املاء والعاد مصعد ادور المنحي

 وقال رضي اهلل عنه
 اديــــنهبتين وقالت يل كفى من رق  ايبن سكران سلمى سلمت يل قيادي

 الديـــــــتين وولتين نوايح بل واهن   حمجتك بيضا ايقليل الرشادشف 

 من  من فيض عني اجلود ال ابجهتادي  واصلحت كام قد آ سست يف فؤادي

ال قد عرث يب جوادي  راديـفامحد هللا عىل نيل املىن وامل  واس تقليت وا 

 الودادواهلم آ هل الوداد اليوم رعي   هو تعاىل اذلي ادانين وقرب مرادي

 ذي هبم من جضيجي مهت يف لك وادي  فان لقيت آ هل ودي ذي علهيم عامدي

 اديـــمابدا انه بدايل ايبن سكران ب  والبواديواذلي مه حدييث يف القرى 

 غري شوف آ ن مهنم فيه راحي وغادي  يف اخلبوت اخلليه والبوادي البوادي

 عيين ومنية فؤادي اند ذي مه مل    فانت مق اند فهيم يسمعون املنادي

 ايعواديقل هلم قاق حطيت السلب   لك صاديذي هبم يرتوي مهنم صدا 

 البس رواديــماتبقني من ذيك امل  يف هوامك وشققت الثياب اجلدادي

 ري زاديــــا خـقده ذا الزاد الايقومن  حس يب اليوم مامدته منمك ال ايدي

 وقال رضي اهلل عنه
 ل القيـودـايمن طرحنا يف ثقي سالم  الصدود حايل بطولايمن برا سالم 
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سالم اياليل حيب اخللف اباهل الوعود
1
 

 اذلعور الرشود آ لني تبغا فديتك اي  عقود العهوداياليل يبا ينقض  سالم

 يعود وصكل ويصفا ماه يوم العدود  الردود ورده عىل من هو حيبعىس 

 فكل ماصاب عاد آ ومثود ان اكن هو ذا  و ودودـوراك يه ذه جمازاتك ملن ه

 ه يف الس نودــجتباين اليوم رد ادلار   ومن هوى يف الزالزل آ وطرح يف اللحود

 ودـوالمعي ساق آ سعى به واليل زن  الحول الحول ذا يش مامعي هل ردود
ذا مكل جدل بدهلم به هللا جل  مثل الهيودذا ادلل مارحت ايادجع عىل   ودـــــا 

 2وقال رضي اهلل عنه 
 تعال ايليل طرحين يف لهيب الوقود  تعال ايليل برا حايل بطول الصدود
 تعال ايذاك ذي ينقض عقود العهود  تعال اياليل حيب اخللف اباهل الوعود

ىل آ ين تبغا فديتك اياذلعور الرشود  عىس برده عىل من هو حيب الردود  ا 

 يوم الورودبصدق منك ويصفا ماك   ىن جتودــــلعل ايعذب ال شفا للمع

ن حاكل ذاك ال ول يعود  عواد عل ا 
 يعود ايقرة العينــــــــــــني كه ينود  يعود حاكل وحييي منك ابلوصل عود

 قتلته آ ذهلته آ لبس ته ثقـــــال القيود  يعود من جور مابه ايغزال النجود
 ودـفضحت حايل فضيحه كل علهيا شه  طرحت ايادجع عليه اذلل مثل الهيود

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
هذه القصيدة تقدمت معنا من نسخة الس يد سامل العطاس ومطابقة ملا يف  نسخة  مكتبة  

بتنا املنقول من نسخة الس يد سامل آ ث ال حقاف ، وعند املقابةل  مع نسخة ابفضل وجدان هبا زايدة ذلا 

 العطاس وآ حلقناها اكمةل كام وجدت يف نسخة ابفضل . 
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 جعلت كل من مسومك وامتحانك برود  منظار من جده ا ىل آ رض الهنود للك

 وحق ماابن يوم امللتــــــقا يف زورد  بعيد ال والف من وهللا وثيق العهود

 وتنظر آ هوال ايابخمــــــرمه واجلنود  وماانتبه غر من كيد الهوى واجلحود
ان نبا نغنيك   عساكر احلب ترصى بك مىت ابتعود  عن ذا الوجودوحنسب ا 

 فقلت همالك ايشت الامثن الفــرود  ودــــخفذ كامذا وزد مثهل وفوقه زي

 والمعي حول ذا يش مامعي هل ضدود  تباين اليوم رد ادلارجه يف الس نود

 والوعينيك ظــهري حيمتل للشدود  فال معي ساق يسعى يب واليل زنود

 بفـــــعكل ذا عيل احلسودوالتنرص   ودـــــخفلين ايحبييب بني آ هل الوف
 لودـوالكام الناس يرىج هل جنان اخل  ومن فعل مثل فعكل والنيب مايسود
 من الزالزل ومما صاهبم يف اللحـــود  ملكت مااشفقت كل ماصاب عاد آ ومثود

ذا نضج جدلمه بدهلم هللا جلود  ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 رسيه من مزامري داودآ ورست لش   ذا غنا ايفضيضه صوتش آ ونغمة العود

الروح من بالد الصد .....  صوت ذا يش يرد الروح يف لك ملحود
1
 

 عودي وادي اخلرد عساان معش عود  ا ن عزميت بعريي من ورى العقل مشدود

يح من راك  الرش مفقودفان واديش يف خريه ويف 
2
 ايفضيضه ا ىل هودحذيه  

 ودــــــالوادل ملن اكن مولحهبم حبة   حهبم كهم حيا هللا البيض والسود

 حهبم صدق صايف نصح مافيه منقود
                                                           

1
 هذا البيت انقص يف النسخ كها  
2
 ابفضل : يح من رآ س حذيه  
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 وقال رضي اهلل عنه
 اياذلي املكل يف ادلارين هل مكل وحده  د عندهو سكل ايمن صفته اجلود واجل

 اي هللا ان السعه عندك وفيه املرده  دهــــمــواذلي لك خملوق يس بح حب

 العولقي وابن سده عامــر وماالقاقبل   فاعطنا اياذلي من جاه حمتاج سده

فان ايربنا التدوير
1
 دهورى الناس نك خبص يف احلال وادلوره  ده ــــيف لك بل 

 ودهـــفانظر آ نظر ا ىل حايل بعني امل  وماجاه سدهمن عرف حل عند آ ههل 

 دهــــعــمن عطاايك ايمعدودان ذي ن  وارمح آ طفايل آ مل آ يدهيم املس متده

 دهــــــــــــالحبول والقوه والجوا بع  دهــــفه ووفاببك ضيو ماترامه عىل 

 واصلح آ حواهلم وان زل مهنم حد آ هده  دهـآ غهنم بك وعهنم واكفهم لك ش

رمامه بأ ذى ردهوامحهم من ال ذى وان حد 
 فاهنم ضعف ابدي فهيم الضعف حده  2

 ذا ادلعا اياذلي بأ مره يطالبه عبده   ليس يرجون ايهللا غري جندتك جنده

وعده تهفاس تجب ايمبرش ابس تجاب 
3
 

 وقال رضي اهلل عنه
 ليش ذا اياذلي الحب منه وال ابدا  داــــايبعيد املدا طالت مغوبتك ج

 وهللا ان يف حيايت من مغوبتك نكدا  مك تطول عيل واحلصن كل قد تودا

 داــــلييل تسادا انك هتب آ وتبابت   والعيون اليت يه تدخل النوم قهدا

                                                           
1
 ابفضل : فا ن ايربنا ادلوار يف لك بدله  
2
ن حد رمامه فرده    ابفضل : وا 
3
 ابفضل : فاس تجب مادعا واجنز لطالبك وعده  
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 داــــــــوهللا انك يف ادلنيا عيل املب  مابدا شفت يش مثل الهوى ذي كل آ مدا
 والناس ال عداايصديقي عىل التحقيق   وانك آ بدا عيل من لك ليىل وسعدى

 ماتثنيت اياطيب من شذا املسك واندا  فداآ  لو تباعيين الميىن ورويح كل 

 قليب والعاد عداحني شفتك وقف   ماشفت مثكل ول هداوالنيب والنيب 

 دوى ادلافيك ذي تش هتىي نفيس وشوفك   قال ماعاد يل ايمنهتىى السؤل معدا

 عداــــالوال اش تاق الحدرا والمه ص  قط ماعاد يل مهنم ول ش تاق جندا

 داــــــــمن تعدا عليك الزين منه تع  عندك يل آ قدان احلط طيت اكغري ح 

 رضي اهلل عنهوقال 
بع  البني ال كبادنلتقي بعد ما مامضت لظى   ادـآ محد هللا يقرب مجعنا بعد اال 

 وانت ايابعبيد ان اكن يل منك اسعاد  تفرقتنا وذي اكدل نثىن ذي سعى يف 

 وادــــعل يأ تيك من هل يف احملبه تع  غن الجنح ادلايج بغيهبه واسواد

برادنسنست من قدا وادي   آ نوادقل هلم اياهل طرد الغي هبت لنا   العجل بعد اال 

 ادــــــــــايلها من ليايل ليهتا اكن تعت  ذكرتين ليايل قد مضت ساحة اراند

 ريادـمك زهت يل ومك فهيا صفا لك م  ايلها من ليايل صفوها صفو ال عياد

  آ نوار ال غيادوالقبب مرشقه من الحي  رادــوالقامري لها يف س نق البان غ

 واعياهنا جنل تصطاد ابحليل واحللل  رادــرب خرد جتر التيه يف لك جم

 ترك الصومعه وامىس لها عبد منقاد  ه من حس هنا ش يخ عبادلويرى الحي

 والصالة عىل امحد س يد الرسل ذي ساد  واس تخار الضالهل والغوى بعد اال رشاد

 وقال رضي اهلل عنه
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 ايمىن القلب شدهطال الطول هللا   امليح الطال مدهايبن سكران طال 

 ودهــــــــقرب هللا لنا لقياك ايذي ن  ل هل املودهقرب هللا ليايل الوصل 

 القلب بعدهفالقها غدوه آ وقل ايمىن   ايحبييب حصيح ان اكن يل منك رده

 وان قده حدهاعرتفت ان معري راح   فاهنا ان مل تقع يل من مناهكل ورده

عندك وبيرنه وابدهفاحك يل اباذلي 
 2ابد غابــــيك ايذي بلبل البال فقده  1

واحفظ العهد ايذي محر ال عيان جنده
3
 ماهتنيت يف ذا الليل ايعذب وهده  

 دهـــــتنظر احلال ايمعدودان ذي نع  ليت كل عني ايذي راح ابلزين وحده

وهده ال وال حزت يف ليل الش تا منك  دهـــــــفان قديل ليايل ماهتنيت رق
4 

 ترشق الشمس وادلايج من آ س ياف جعده  فالتفت عاد ايذي من ضيا نور خده

 وقال رضي اهلل عنه
 مامعي ايشديد احلول منك تشداد  عده والماء والزادرب جيتك بال 

 عىل رؤس ال شهادواحتيايج وضعفي كل   غري جيتك حببل اذلل والعجز منقاد

 فأ عطين عاد اياوسع من جبم العطا جاد  فاعطين عاد ايمن القدرته من راد

 اياذلي يرجتونك حارض القوم والباد  ايخري ال جوادمن جدا عني جود اجلود 

 لفاحت الباداايمن فتوح امسك الفتاح   آ هل اال مدادآ عطين واغن فقري ايممد 
 ابال حسان عوادقلت شاابش ايمن هو   ادفان وقع منك يل من غري يش فيه يل اس ن

                                                           
1
 ابفضل : فاحك يل عاد ايايل يصدق ادلوب وعده  
2
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
3
 ابفضل : فا ن لوالك ايذي محر ال عيان جنده  
4
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
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 ادــــــد ماحيمهل لوفاد مافبيس ابلعب  ذا بذا مثل اجلزا عد عداد وان وقع

 وقال رضي اهلل عنه
 هل تعود العوائد منك ايبرد ال كباد  يل منك مااعتادقرة العني هل يعتاد 

 عادـــتبغا ابعاد من المنك يبغي التب  معي فعل ال جوادفانك اليوم مافعكل 

 سوه من مطل ايمطال سوه آ وفين عاد  التصدادفالتفت عاد رد الرآ س بعد 

 وافد والفادخل ذا الوعد ذي مارس   آ وفين عاد ايذي طول آ مياح ال وعاد

 فانك ا ن شيت ماكل من مشيتك من راد  ادواسقين سلسبيل الوصل يف لك مري 

 يف رجا امللتقا واصبحت وامسيت هل شاد  يل حد اال هجادوان تعنيت آ ان واهجدت 

 يت من جانب الواددوال نو  هماظفرت

 وقال رضي اهلل عنه
 آ وواد مبغض يلآ نت وانت ماادري فديتك   رتدادـــــعذب عذبتين واتعبتين ابل

 ايبرد ال كبادخلنا اعرف حقيقة ال مر   ابلصادقه عاداحك يل ايحبيب القلب 

بعادواعرف املصلحه يف قربك   ال فرادايشت فان ماحد حىك يل منك   آ ويه يف اال 

 حسادعنك من خوف اليدري بعشقتك   والابغا التنشاد يف قلبكابذلي حل 

 من طبع ال جوادمنك رده فرد الرآ س   رآ سك ملن رادفان رعيت املوده رد 

 ادــابللقا حبت ابملكنون ايالقابض امل  فان يل بك غرض لو نسنست منه ال نواد

ذا ريته آ سوادالقين   والق بيين وبينك ايمىن القلب ميعاد  يف سواد الليل ا 

 الران سادذا الكيم وقد ذا ايكحيل   ذي عليه احلرس مابني البس وجالد

 ذي معي ايمىن قليب والاحتاج زايد  اد ــينبيك عن حايل مفاعادان ع هقد
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 يف بيانه والدعواي ذي تبغي اشهاد

 وقال رضي اهلل عنه
بعاد  ادــــه ابهلل ايمطيل املدا ععل تطوي  قرة العني عهل ينطوي ميح اال 

 ابت به آ كبادوالتظت به بواطهنم وذ  را يف العشاق ابملرهف احلادفاهللا آ ح

 وحد يف التهنادحد جرى مدمعه منه   واسهر آ عياهنم وامسوا من آ اثره آ فناد

 اء والزادـغري يف قفر المونس والم  اش هتف جسمه النامع وحد هام يف واد

 حني يسوادوآ خر آ مىس يساري يف ادلىج   وادـــــفيافيه ال ن ماهو آ ال يتابع يف

 قاد ــوايش من عاقٍل اكمل كثري التف  مارسى من جنوم الليل مثل آ هل ال رصاد

 يف مدارته بني اصالح حاهل واال فساد  ردادـيف التدابري خاله الهوى يف ت

 ورادطاب يل من مواريده مع لك   فيارب مريادذه صفات آ هل مرياده 

ذ  ان دنينا من الن فادن اياملنزتح  شدوا الشادمن مجيع آ ههل الراكب ا   ادــــفا 

 م تعتادــــــــــخل عاداتنا واعيادان ثَ   وادـــآ دن منا وعود فان عادتك ع

 فيك عاد الرجا يف عودها منك واجاد  ادـــــفاهنا ايحبييب اكنت آ ايمنا آ عي

 وقال رضي اهلل عنه
 ادـــــزن التزيدون فان احلال ماعاد ي  هنايه من ابعاداياهل ودي كفى يكفي 

 نت ال كبادــــــــر للمحبني لوال هو تفت  قد دان احلني لوال ان الرجا فيه براد

 ابهلل آ حيوا موات القلب منمك مبيعاد  فانعموا اياهل ودي ابلتاليق لنا عاد

 ادـآ وعدوين ومنوين ولو طلن ال وع  يفرح به العادآ فرحوين به ان الوعد 

 دادــذي قد آ يبس حياها زهمرير التص  ادعـــو رض يل آ  علها علها ابلوعد خت
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 ردوا الرآ س ابلغاره عىل العايد الراد  اياجواداياهل هينن كفايه ردوا الرآ س 

 منمك آ وابد مايعدي يراعي من بــــدا  وادــــه وهللا ولوزال عفان ابخمرم

 ادـــــأ  هل الـز آ ورده قبل رعيانه وهي  من مراعيمك ا ىل ماه ورادوان طرش 

 ابجلفا اسوادآ وبغيتوا بياض الوجه ذي   ودادـفان رعيتوا املوده اياهلها والت

ذا جا مب  رؤس ال شهادواظهروا هل بشاش تمك عىل   ريادــــــروقوا هل عىل مامك ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 شد رحكل وآ وثق للبال اياهيف القد  دــالح وامتايادجع ان الربا ما بيننا 

 اجلفا ريته آ رمد من بعدطرف ينظرك   وهللا ان زاد يرىج بيننا صلح يعقد

 ددــــــلك من عاد ريته ابلفرجني يق  ماعاد ميتدسالف آ هل الهوى من راح 
 دــــــــابنش يد بنا غريك وبنيانك اهن  الشمس وابعدقدحذفنا حببك من قفا 

 املنع والبيض تشهد عاد رآ يس ينوش  دـــــــالتقولون قد ان يف هوامك مقي

 حبيبه مطردعل يأ تيك من هو من   ايبن ال سودمث ذا احلني غطرف ابلغنا 

 زاد عودآ ين ماقلت صويب قد بري   ايمس يكني من مثيل صوييب جتدد

 املرشف محمدوالف صلوا عىل الهادي   صاحب احلب ل عوف من حياته والانكد

 وقال رضي اهلل عنه
 ؤادـــــــعواد ايمن حمهل يف مصمي الف  وادــــــــعواد ايقرة العينني ابهلل ع

 ادــــومن ملكين وحص املكل هل والقي  السواد ــــميومن خياهل خممي يف مص

ابهلل انظر
1
 ردادـورد رآ سك فقده اليوم حل ال  ا ىل عبدك بعني الوداد 

                                                           
1
 نظر آ  ابفضل : وربك  
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 شف فيه عادوانت قد انهتىى الصرب منه   مابه ما مىض من بعاد كفاه يكفيه

ليك فانه حيب املسحره وامل  ادوراك هو ماانت داري ايش تيت الفر   زادــــــا 
 اكن وادــــوى لك من حيهبا كل وهي  بالدمن آ جل هينن كام يه كل والكل 

 رادـــيصل بلقياك يقيض مطلبه وامل  لها ويطرح مع من سار ا ىل مث شاد
 ادـــــيراك ابلعني ايمن اليرى هل من  والفاي رادويف ادلىج عل وان مريت 

 وقال رضي اهلل عنه
 ذه مالها ردـــــــــقدرة هللا علينا انف  ايبن سكران ماهللا قدره ليس يرتد

 قل ذلاك اذلي ماحل قليب معه حد  اس متع مابدا مين من القول واشهد

 واذلي قد بغيت آ نساه من ابيه اخلد  به توحد ذي تواله وآ وىل به وذي

 عود اليوم واس تقوت قواعده واش تد  ودـعود اليوم عود ايبن سكران ع

 ذي طام وانقلب عاليه سافهل وارتد  خب فاهللا يوطي موج ذا البحر ال سود

 قال يل وين عادك عادان عدي احلد  كنت آ ان اعهدذي قلت ايحبر ماذا احلال 

المزيدــــــــــ والتلقيف النوايح  ول وامتدـــايمعر ابخمرمه طعادان   اين ا 

 ايمعر عده آ نقدوان رشب ماي شارب   وغرق من ابعدمن هرب مين آ غرقته 

 دــــــــعند خري الربااي خرية هللا محم  قبض يف اليدقد وعدين وعندي موعده 

 وقال رضي اهلل عنه
 وهبت النود وامىس لك صالب ينود  الورود صفا صفا املاء وطاب الرشب اياهل

 تراهن آ ربع سوابق ابللجم والشدود  ار ابطوق يفقع بني مك من خرودوط

 حتمي اجللودجياد اخليل  من اذلي به  فساح كل ساح آ ان ابشوف ايذا القعود
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ذا التقوا يف الساملق واخلاليق شهود  ربز يوم صك الصدودمن اذلي ابي  ا 

 ودــــووعدان الليل من ذا ابيمت الوع  تبدي وذي يه رشودذي ـلوابتنظر 

عواد ايخيل آ بوحاجب وس بق هنود  عواد ايخيل فا ن الطيبه ذي تعود
1
 

 قد الغوارب تركز وامنحني البـــدود  عواد فا ن اخملال اليوم فيه الرعود
 ودــيوطي الربس يهل اب نا شوفوذيب   اسفل سدود  وماس ال سوار واطاماملاء ا ىل

 وايمطرف تقبض وامتنع يف الس نود  من امخليهل خذ ادلنيا ا ىل قرب هود

 غدا بك الس يل وامال البحر بعد النجود  وقل ملن اكن ساين مق وخل املقود

 ودـوخاف خترب طوافينه داير الهن  ودــوجرجرجيح والبسها ثياب الهي
 ال سودوجاب مامضت الوداين حىت   اخلشب والصيودتراه ابلعني قد جاب 

ومابقي حد من البدوان
2
 حيوى قعود 

 وقال رضي اهلل عنه
 ويصبح بزايدخبت ايمن صرب مييس   ه الفوائدــــــــايمحمد لقينا الصرب في

 دــــأ يـحازوا املزنل العايل حبسن العق  انتظر شف ا ىل اهل الصرب حازوا املوائد

ان لها نص  واملاكيديوم صربوا عىل كرث البال   رب لشد الشدائدــــــقالوا ا 

 سلطان واحديوم مجع اخلاليق حتت   ماعاد عايدمن صرب انل غدوه يوم 

 يف املساجدمن بغا اخلري عنده يعكتف   ماجود واجدماكل املكل جل هللا 

 دــــــفيه يلحق حبيبه يوم كني راق  ميضيه قاهديلزم الصرب وان جا الليل 

 دـــــسهل واطلبه فانه مابدا رد قاص  التعدي عىل ابب الرجا هل مشاهد
                                                           

1
 هذا البيت واذلي بعده سقطت من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 ابفضل : ومابقي حد من الوداين  
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 ايقريب الرجا اسعدين فا ين مساعد  فضل جوده عىل الشاكر ومن اكن جاحد

ال انت مايل   دـــملتجي فيك ايموالي قامي وقاع  غري وهجك مشاهدمايل ا 

 تطيب املقاعدحني يذكر يف احلرضه   دــــه شواهـوالصالة ملن هل ابلرسال

 دــس يد املرسلني آ محد كثري احملام

 وقال رضي اهلل عنه
 ايشت ال فرادحني ويش ذا البني والمت  عذب ماهذه البلوى وماذا الرتداد

 كذب وارصادآ نت ساحر طريف آ وذا معك   ويش ذا اليل جيبح يل عىل رؤس ال شهاد

نه ضاق يب لك جمراد  القلب ميمت مريادوانت ما ايحبيب   آ حك يل وهللا ا 

1زادـــــــمايقع ايربيحه غري مانزاد ين  رادـــابه يطفي ظام قليب واب منه اب
 

 ادــــعـريته آ خلف بمك ايريت المت مي  المك ل مىس مع القافهل شادرب مجر 

 ردادــــاكن ما صابنا بني املضاييق ت  رسجيس واراندريهتا يف املدينه بني 

 رد ال كبادـمن هنا الهنا يف الربد ايب  رادــوالعري واببني هيجان والراين 

 ا ىل املادطردوا  واهل اخليلاخليل  لوت  الشط مابني ال بدادايغزالا ريب يف 

 وقال رضي اهلل عنه
ذا  شوفك حديدتغض طرفك وان مااعهدك   شفتك وعادك بعيدحبيب ماكل ا 

2 

 مارشبت الك س ذي هو عديدمنك وان   دـــــآ راك مين جمنب بعد ماان معي

ال من آ يديك اياحىل   دــــوآ ان اذلي منك ايفايق صبااي زبي  مس تجيب اجلعيدا 

                                                           
1
 ابفضل : مايقع ابب فتحه غري يزناد يزناد  
2
 ابفضل : تغض طرفك وان اعهد ا ن شوفك حديد  
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 دــآ راك ايسؤل قيل يف طباعك شدي  لبست ثوب احملبه لك صبح جديد

 ديدـــــدخلتنا حبر ماهل بني ال حبر ن  منك يل يس تفيدبغيتنا اخرس وغريي 

 سوى يف الوقيدكفى كفى من وقد قدان   دــــــغزير تيار موجه مايعدي يزي

 دــــــالعاد ابقرآ  والصيل والعاد عي  قدان معك مثل من الهل نواظر وليد

 مادري مسعت العواذل آ وبنفسك معيد  دـفعلت يف فعل ايفتان ماهو محي

 مازال آ ان اهواك كل حمكك عىل ماتريد  ماغري نصرب عىل جهرك وطول الوعيد

 عدد من اقبل ومن قفا جبيشه رشيد  صاليت عىل من ابلشفاعه فريدوالفي 

 يدذي خصه هللا وارفع منه مك من مر 

 وقال رضي اهلل عنه
 1فان وهللا معي كل ايوزيري قصيده  دهــــعين ايحصيح العقي ابوزير آ روِّ 

 دهـفان بغيت الوجيده فاهنا آ كرب وجي  ودي ا ين مىت ماقلت يش تس تفيده

نه اليل  يفعل مايشا يف عبيده خل موالك  دهـــــــــيرصفهم عىل مايري فا 

 دهـالحلد يف القريبه يش وال يف البعي  دهـفاحذر احذر تعريمه مبا القاه بي

 دهـالتفوا عليه العقيوذي ذا اذلي افتوا   ذه ك نَه ال مر والتحقيق عمل الوكيده

 اببه والزم وصيدهفالق نفسك عىل   ذا اذلي حص عند آ هل القلوب املفيده

 ريدهـــــــتبلغ آ عىل معاليه الرفاع الف  واخدم آ ههل ورس يف رآ ي عبده وس يده

 وادمن ادلان بني آ دانن صايف بريده  وادخل ان شيت مدخلنا والتس تكيده

 قل معر قال آ رى ماجيتنا يف الوعيده  ال مر ذي منه ريدهواحك هل يب وبني 

                                                           
1
 ابفضل : والزم الصرب فان ابهلل معي كل قصيده 
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 هو قد آ لهاك والقا كل خالل جديده  ذاك ايمري غيده وين وعدك وعهدك

 معرتض يف سفال الوادي آ ويف صعيده  دهــآ وتعرضك ايمن ليس هايد هيي

 قل هل آ عذرك والق العذر خمت القصيده  ل ايمرهف احلدين حدك حديدهف

 وقال رضي اهلل عنه
ذا   دــــوالكبد من فراقك ما تعدي توق  مارآ ت حماس نك ترمدعذب عيين ا 

ال تف ال تب  دــصوالفؤاد ا ن مه ابلوصل وا  ن آ نسك وا   ددـــــواحلشا كه ا 

 ابعد مادرى ذا حمهل منه ايعذب ما  ماجاه مقعدواجلسد مل يرى مقعدك 

 دلـماعىل ذا جدل مااقدر عىل ذا جت  اياكرم من آ وعدوانت توعد وتبدي اخللق 
ليمك توالهنار   من الهجر مرقدا ن دىج الليل ماجاان   رددـــــــاختلف منمك ا 

 سربت يف اجبدآ ين ماجيت ابخمت فيك   دـمثل من هل يف العلمه س نينا تعق

 مااقدر آ جهي وصوفك موحهل ماتعدد  دـــــيل املسهـفاس متع ايكحيل الباب

 يكفي من الصدالتصد سهل املزيان   مامعك رآ ي خذ من بيده القبض واملد

 ول عرف توددصدق ل كذب يف اقوايل   الهزل واجلدشف ا ىل من ترك يف حس نك 

 ددـــآ قعد آ وقوم قرص يف الالكم آ ومت  فيك آ وتوحدزيد آ ونقص آ هوى الناس 

ــ آ وتباان لعبدك ايحبييب تع   اخلديد املوردقل مبا شيت ايابيه   دـبــــــــــ

ن بغيت آ زيد اليل قده يب مايزي  مامعك مامعي وانواك تربق وترعد  دـــا 

 واعطنا غري ذا ذي مايعول عىل حد  ريب اليوم عوضين من الغيد ابغيد

ن   متها يف وس يع اجلاه آ اب القامس آ محدخ   العجم ماتعقدايهللا آ عطف عيل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
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 يف ذي ال برادمادري آ بردت خاف ان السبب   صوت جواسه آ برد ايسلامين ال كباد

 ا التنشادــــــابرك هللا لها ماعاد تبغ  صيادداخل ادلرب خاف قد صادها من 

 ريت حادي املطااي اكن ايمطربه شاد  رتدادــــــماتبا آ ال لكرث اخملتلف وال

 وادـابلعالاي وابدلكداك ختوي ابل ج  ريت قدها ختاوي يف وطا لك جمراد

ىل املعدي   آ وتعالت عىل الفقره وهبت لها انواد  لها مث مريادوان توطت ا 

ن توطت ا ىل العرقني واعياهنا حاد  نا ا ىل ذيك تزوادآ و ا ىل الريده ان حن  وا 
1
 

 واس مترت ومرت يف عدم تطوي الواد  شفهتا تش به الغزالن يل رين صياد

لهيا وتن  يوم تقبل ا ىل القاره ويه يف تنشاد  قادــــــــللبالد اذلي تسعى ا 

 الرشب والزادبور ذي ذكرها يغين عن   ذي حتب الغنا والشعر فهيا واال نشاد

 ىن مبارادــــــــــــمانبا غريها لك مع

 وقال رضي اهلل عنه
 اياذلي لك موجود وجد من وجوده  سكل ايمن مغران فيض فضهل وجوده

 حرش هل جنودهخلصه من جنود اليل   ايجنا من جلا عبدك علق يف قيوده

عذب لو ختفق آ نواد الصبا آ وجنوده
 ذا غصن مالت به نوازع فنوده قلت  2

 رايق الزهر والورد اذلي يف خدوده  آ هيف القد ابيه اخلد ابنقد نقوده

 وادلوى من فرودهحلظ مواجه ادلا   كن صدره جسنجل والسفرجل هنوده

 سل س يفه من اجفانه وقامته عوده  اكدين اكدين مسرس يب هللا يكوده

 ودهــة حجحبجته واس تقوى بقــو جا   ماجو حدودهحدود العرب والناس  خذ
                                                           

1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 ابفضل : عذب لوختفق آ نواد الصبا يف نيوده  
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 د حامين ورودهـــقلت ايقايض انه ق  قبل هل شهودهعند قايض الهوى حىت 

 واشعل وقودهشب صدره بنار الشوق   صدين ردين والناس عندي ردوده

 سكل ذلل صعابه يل وحلل عقوده  عل نويم وسايل القلب هاين رقوده 

 والصالة عىل من طاب عنرص جدوده  واجعهل مابقي يرعى وحيفظ عهود

 وقال رضي اهلل عنه
 ماكل آ بطيت منا ايش تيت الفرادي  قــرة العني ماكل مابدا منك ابدي

 ادــوان قليب معك حىت وان يف الرق  وهللا آ ان تنشد منك راحي وغــادي
ذا كنت اندي ين آ حس بك تسمعين ا   اجلفا والامتديويش كل من غرض يف ذا   وا 

ليك البعاديويش ايعذب ذي حسن   اديــــعـآ نت تبغضين آ وتبغا ترس امل  ا 

 اتبع النود واسعى يف قفا لك حادي  آ وتباان فديتك هــــمي يف لك وادي

 والتفت عاد ايحمبوب بعد الرشادي  آ نت راين ايسؤيل وانمنك صادي

 الرداديحيب رد رآ سك ا ىل من هو   ماختاف املالمه ايظـــيب السوادي

 مبنا اعامتديان بغيت النقا ايساس   ردين مثل ماغربتــين من بــــالدي

ال ازخنا ابلرمادي  قد ظهر لك يش قد غامض الرس ابدي  قل جبا ايمعر وا 

 الوال يف الضمري انك ختون الودادي  ال وعينيك ماذا ايحبييب اعتقادي

 اياذلي الفكر يف معناه رشيب وزادي

 عنه وقال رضي اهلل
نك تغين بطن دوعن وتنشد  هات ايابزايد آ ذكر لنا لك مبــــعــد  اجعل ا 

 يش به به اجلدفان هزل الهوى ل ههل   مر حتت القويره وانت ابلصوت مصعد
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قر يل سطر حرف املمي واحذر تزيد  فامسع ان كنت ايامحد مثلنا حتفظ الود  ا 

 ام تسعدـــعاد ال يفان لقيته فقل هل   وختف آ وتشددآ  فيه حرف آ وتنقص 

 رشه ويربدماك ذي يروي العطشان   احلياه الشهىي ردابللقا آ وعادان ايماء 

 يف جماريك والقا ابب مبناه مسجد  حران واحلشا واعقد حببكل وجرد

 غري من جا لقيين حول اببك جمند  واعتكف فيه ل هتم ايحبييب ول جند

 دـآ وعد آ هل العاده آ عامهل آ معالوال   حتت رآ يتك ل وعد من نشدين والعد

 ذا حن ورددفأ نت ايامحد عىل مغناي   مثلهم غري غاية مامعي سدين سد

 واهجد من لظى البني وابذل فوق طاقتك  عل يشفي بتغريدك من آ حشاه توقد

ذا قالوا آ رشدواتبع آ هل الهوى وارشد   وآ مرك آ مرك ولوماحد طلب منك يش رد  ا 

ال مق  حاديه بك شدواحذر احذر تقول ا ن حط   دلـــــــالتقع يف مسريك خلفه ا 

 بت معه يف مبيته وان بغا يربد آ برد

 وقال رضي اهلل عنه
 اختلف يف التحاديدمادريت آ يش يب دوب   ايبن مره يعني هللا عىل ذا اجملاريد

من هنا الهنا دور لصيٍد والصيد
ي  1  دـال اذلي حبه آ دركته والمال يف اال 

عزيز املواجيدقل لبدر ابن عبد هللا   الصناديداي هللا اطلع عىل دبوس رؤس 
2
 

 قل لبدر اذلي جوده يعدي ال جاويد  قل لبدر اذلي ماقط يوجد معه جيد

 جنم سعدك طلع مابني خيهل وعيديد  ايس يدجنم سعدك طلع ايابقعة ال رض 

                                                           
1
 ابفضل : دور لصيد عىس صيد 
2
 هذ البيت سقط من نسخة ابفضل  
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يف البالد اذلي يه عامره ابملواجيد
 بــيد ماكواملصانع تودت والقبـــــائل   1

 اليل هبا ايمكل فيداحك يل ابلطريق   عشقن التواكيدوالزون يف زمانك قد 

 دـآ وتباان ارصف اهلمه ا ىل وادي الغي  الطراريدشوف من مكري آ ونول مع اهل 

 2وقال رضي اهلل عنه
ن يرد هللا عليــــــنا برده  ودهـــــالرضا واملوالتقينا عىل فرش   بن يزيد ا 

 عند بدر اذلي يدعى يف الضيق وحده  واجملد عندهعند ذي حط ركب اجلود 

شاعته بني آ فاق   امس جدهذي رفع صوت آ بوه امسه وشاع   غوره وجندهفوق ا 

 ابهلل ان جيت ا ىل حرضته مااعطيك وده  واذلي اتهت الس بق برآ ايت جده

ذا آ صغا كل ومغناك وحده  دهــــآ عهده من قويل تداخهل هفا ين   آ ولقيته ا 

َ وان تنشدك مين كيف آ ان   جيعل انه غرم وانفاس حاهل بضده  عدهعد ب  ب

ان ورآ سه خذت   يف صفا مج من لطف اذلي ارسى بعبده  يف قشن مدهقل هل ا 

 طلع جنم سعدهذي جبعفر وعبد هللا   عند اببدر من انل املىن آ ال جبهده

 من صفا ادلين وادلنيا مبا ليس بعده  يـمــــدهش يخ زيه سعيد هللا تعاىل 

 فان شكره عيل يف الرشع واجب ومحده

 وقال رضي اهلل عنه
 يوم اال ثنني ايعازم كل آ برك من احلد  سكل ايابغي الــوادي بربك ترود

                                                           
1
 اذلي يه عامده يف قبل جيدابفضل : يف البالد  
2
قامته ابملشقاص عند سعيد بن عفراء ويذكر نرص   هذه القصيدة ميدح هبا السلطان بدر ويذكر ا 

 جعفر بن عبد هللا هل حيث آ نه نرص بيت زاي عىل بيت محمد ز اهـ 
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ن كنت ابتعزم ملا فيه مقصد  اد مقعدــــــــآ وتبايل هنا ايعازم آ وع  قف يل ا 

ذا خادمه شد  هللا ومروي املغمدماادري الرآ ي بيد   بدر ذي ترجف ادلنيا ا 

 دويقايس حربه البحر ماازبواذلي ل  اياذلي لوذكرت امسه عىل شامخ اهند

 د قد وسع احلدغن يف بدر ذي ابجل  غن هل غن هل ايفامح اجلعد ال سود

ذي بنا ابلقنا بيت املعايل وش يد
1 

ــ والس بااي يربـــي   ال ايعذب اللام غري للمدـــــامل مايبا  ها لتقريب ماابعدـــــ

ليه آ ين اللبيب املعود  وحيلف ويشهدمن هنا يأ خذ آ بيايت   من رسويل ا 

 قل هل الشحر طابت والفرجني هبا آ بعد  منك ايبن عنب يش مق هبا التصدد

 منحى ومصعدوانت قلب كتابك يف   خلها عاد للقايض وصاحبـــه ماسد

ذا قالوا ترى بدر شهد  ماعاد متتد حــجر قدها يف املرياع  وابن سده ا 

ذا اهجد  ذا الكيم وقد ذا هجد مثيل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 دىج الليل ال سودشل صوتك وحن به يف   ايبن سكران اياحىل من ابل حلان غرد

ين   ادين انرشايح ترددـــــخلين يف مي  آ بغي املرددشل صوتك وردده ا 

يل ايعوض فيه مصعدواذكر العهد ذي   سكران وامتدايبن مد ميحي وطول 
2 

 ىن ول عنيت به حدتعنيت يف املغما  فا ن وهللا وهللا ماكل املكل ال وحد

 ددـغري من ذاك ذي بيته فديته جم  من قريب قرب مين وال من تبعد

 ر به والعاد جندــــــــــــمث العاد حب  بني قليب وعيين بني احلد واحلــــد
                                                           

1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 ابفضل : واذكر القصد ذي يل ايعوض فيه مقصد  
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 فاحك للناس هات الغايبه وارهما قد  ابلبنا ذي بنا الباين وزين وشيــــد

 دـــــفان ماعادان خمفي والابغي آ حج  خل كني مهنم ايبن سكران يشهد
فان رشيت آ ورآ يت 
1

 ماعيل لوم ذا اياهل الهوى طبع من ود  عند هللا آ رفدالصدق 

 آ وحصت من حرقة املدا ن شكيت آ وبكيت   دماعيل لوم ظهري حر من شدة الش

 بيد غريي فيا هللا فك قيدي من اليد  هللا آ لقا قيادي بيد من هو مقيـــد

 دـــــايمسيع ادلعا ايمن يرىج ويقص  مثيل وان اس تدعل حيتاج بعد السد 

 اعطنا ماطلبتك خلها اعالم ترتد

 وقال رضي اهلل عنه 

 يقول بوعليا محــــدان ابين الس بع الشداد 

 الوايل العايل دليل الراشدين آ هل الرشاد            

 آ محده س بحانه عىل ماانعم علينا به وجـــاد

 آ نعم علينا مج واعطاان اذلي نبــــــــغا وزاد           

 آ صلح بين محـــزه وقارب بيهنم بعد الفساد

 الصبا يف لك وادفامحلد هل والشكر ماهب             

 ايجزل العطااي ايجـــــــــــــواد ايهللا ايرابه

 اييح ايقيوم ايقاهر بقـــــــــــــدرتك العباد           

ذا ابدا ابمر عـــاد  آ نعمت فامتم عادة املنعم ا 

 ادــر وابلغ بين املنصور ايرب السامء فوق امل            
                                                           

1
  ابفضل : فا ن رشبت آ وطربت 
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 آ رابب الفساديف ادلين وادلنيا ومكهنم من 

 وا يف ادلين وادلنيا عىل راحي وغادذي هدم             
 آ وصيك ايركن اجلهادرب اس تجب مين وبعد 

 ايانرص ابن آ محد ولورآ يك يف التعلمي ساد            

 آ وصيك فانصت يل وان وهللا كل انحص وواد
 حبك وحب آ ابك معىن اكف ها ايعني صاد             

 الساده آ هل البيت ملجا املنقطع يوم التناد
ذا طال الطرادوآ وصيك يف اخوانك دفا                 ظهرك ا 

 حطهم والحظهم ولوشطوا وقل همال عواد
 وامحل خطاايمه ورس معهم عىل طرق السداد             

واجعل حسني الزاد
1
 حاملمك عىل عود الزاند 

ذا ابدى رآ ي فاصلح به وعاد               قد رآ يه الصاحل ا 

 تبغا احلرب آ هتف به واندوابنه محمد حني 

 آ هل العنادواجعهل كل س يفا جتدع به خشوم              

 اطرق بين محزه والتنساه من حارض وابدو 
 آ هل الوجوه البيض يوم الرعب محران الصعاد             

 آ حسن رعايهتم وكن يف سريمه سابق وهاد
 الشدادالساع مق هات ذا حد نصحي كل وبعد               

 ايابغي املغــــدا ا ىل وادي املهــادي ماتصاد
 فيه عند آ هل اخلوادوادي ابن راشد ذي هتادى               

                                                           
1
 ابفضل : واجعل حسني املري 
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 محر العيون الهيف ذي ابحلاظها غضبا نقاد

 آ هل الرايسه والفراسه والقواسه واجلالد             

 آ قصد دمانة بور ذي مامثلها عندي بالد
 ويه ذات العامد والنيب صنعاي ذي حتىكيه              

 ذي يف قدمي ادلهر قد زانت لشداد ابن عاد
 وادلمنه مضوا فهيا جيادذك قد زهت بأ والك              

 اكنت هبم تزكوا واكنوا ماهلم فهيا منــــــــــاد

 ادــــوهخلوا بنجدهتم منيعات اذلرى الشمخ              

 ا وكنا يف سعــــــــادعارشهتم فهيا وقد اكنو 

 سحب ذيول التيه بني آ فاق ال راض الواكدن              
 ادعبد هللا وجعفر ذي بنا العليا وش يف ظل

 آ عمل رفاقتنا وقل ابخمــــــــرمه ذي اكن ابد            

 هللا فتح هل ابب واسع واتسع به واس تفاد
 منفوح النجاديف سوق آ بوحاجب طويل الباع              

 ا ىل اطراف البالدذي به مهني العيس من جنران 

 هللا يزيده صيت العدا وصيته يف ازديــــاد            

 يف جاه جده س يد الكونني مروي لك صاد

 واملوقف املوعود يوم السالف املايض يعاد           

 واملرتىض اخملصوص من اال ميان واههل ابلوداد
 عىل بنو هامش عيل ذي يف السام السادات ساد              

 الطهر والس بطني ذي من هل حمبه واعتقاد
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فهيم فيا برشاه يف ادلنيـــــــا ويف يوم املعاد          
1 

 يف الفردوس زاديف ال خرة ماهل ويف التسكني       

 2وقال رضي اهلل عنه

بن سعيد
3
 امتلني البدود غيث ريب نزل حىت  آ هنا الليهل مالنه حدودي 

 وغاب احلسوديطاب للشارب املرشب   ودي حىت فاض فوق البد يف مهَ مهَ 

 المين والنجوديواذلي يف عدن واهل   والتقوا عندان آ هل الغيل  والعمودي

اندمه يف جعل اي ممـــــــنني احلدود  مجعهم واحلشوديذي بوادي ابن راشد 
4 

 عيدروس الورى سلطان مجع اجلنود  ايبن آ بوبكر عبد هللا نسيب اجلدود

 واهل هودوالتقوا سعد واهل الواسطه   ذي يفكك غلقها والعقد والقيــــود

يف زىه وقتنا 
5

 جمهتد يف رضا مواله ماهو حجـــــود  الصايف لنا ابلعـهود

لــــــــه الودود  واذلي اعناه فايق شامرات الهنــود  غري شاكر وذاكر لال 

واحصاب العروديفاقهم ابلعقايد .... 
 آ ه لك نقص عشقه وان يف زيــودي  6

 حهبم كهم حىت اذلي يف املهودي

                                                           
1
 ابفضل : فهيم فيارشاه ايبرشاه يف ادلنيا وعاد 
2

هذه القصيدة منقوةل عن حفظ بعض النشاد عن بعضهم ونس هبا لصاحب ادليوان ريض هللا عنه  

وفهيا حتريف وتقدمي وتأ خري كام يعلمه من وقف علهيا ، فا آ حببت اثباهتا هنا حفظا ل صلها مث 

 ابفضل .  ظفر هبا يف نسخة حصيحةليصلحها من 
3
 ابفضل : بن شعيب  
4
 ابفضل : اندمه يف جعل ايمنس بني اجلدود 
5
 ابفضل : يف زىه وردها  
6
 هذا البيت فيه نقص يف لك النسخ  
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****** 

 1  وقال رضي اهلل عنه

 هيج جشوين  وحـــــدي  هب النس مي النجــــدي

ديوامىس يقرب بعــــ  وابدا مغيض الوجـــــد
2 

 التشويشوادخل عــــيل   فتش عيل تفتـــــــــيش

 من حــــــــــــــرها والربد  ايانس آ ان آ بغــــــا عيش

 حايل وداووا مــــــــــايب  فاس تدركوا اياحصــــــايب

 واطـــــــــفوا لهيب الوقد  من غامضات آ صـــوايب

 بعني معــــــــــــىن العاين  ا ين معـــــــــــــــىن عاين

 خندريس الــــــــــود من  ملا رشب واســـــــــقاين

 يف حنــدسات آ غــــاليس  ملا ســــــــــــقاين ك يس

 قال اس تقم ايعبــــــــدي  واس تلين من نـــــــايس

 آ ويزنغنـــــــــــــــــك نزغا  واحذر تزوغ آ وتطـــــغا

 ماحتتسب يف عـــــــــــد  متيس جمــــــــــــايف ملغا

 وارمح حبيـــــــيب ضعفي  قلت احتمك واحكـم يف

 ا ين كيل هجـــــــــــــدي  وانسخ بوصفك وصفي

 حنوي وابدا نعــــــــــــته  فالفت حبييب لفـــــــته

                                                           
1
 هذه القصيدة ومابعدها من حرف ادلال ساقطة من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
  بعدي رصابفضل : وامىس يق 
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 عين وغنا عنـــــــــــــدي  واقبل آ خـــــــذين بغته

 قول اتضح يل معنـــــــاه  وامىس يقول يف مغناه

 آ خذ العـــــــــهدمن قبل   ذاك اذلي اس تخلصناه

 يف مذهبات آ قـــــدايح  مق هاك خذ صايف الـراح

 ايهمتدي بك هـــــــادي  وانظر ا ىل املصــــــباح

 عطل مصابيح الــــــدار  ذا صبح فتحي قد انر

 واصفا صفوف الضـــــد  واطفا ضياء ضوء النار

خـــــــــوان  الرمحنمن رمحـــــــــــــة   فأ برشوا اي ا 

ميـــــــــــــان  واملمينــــــــــــــــه والسعد  ابل نس واال 

 عنا وجــــــــــاان البرشى  زال العنـــــــا والعرسى

 ايغارة هللا آ بـــــــــــــدي  واخلري اندى تـــــــرتى

 ايرمحة هللا ال عــــــــــىل  آ هال وسهال آ هــــــــال

 هـــذا زمـــــــــان املهدي  قـــــــــد وىلهذا البال 

 والاكئد آ س توىف احلــــــد  آ برق حسابه وارعــــــــد

 لك بصــــــــــــدق الوعد  واحوال ال ش يا تشـــهد

 مث امعـــــــــــلوا هل شكرا  فاس تغفروا هللا هجـــــرا

 ابمحلـــــــــــدواس متسكوا   يعظم لمك به آ جــــــــــرا

 هيا عىل آ ثــــــــــار القوم  اياهل الهوى اليـوم اليوم

 قبل انـــــــــــداكك السد  واستيقظوا من ذا النوم

 ايلك من شــــــــــاء حييا  هيا هلموا هــــــــــــــيا
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 عند الكــــــــــــرمي الفرد  موتوا تعيشوا آ حـــــــيا

ن العطا امىس مكشوف  شوفو معي ماان شوف  ا 

 واجلد ل هل اجلــــــــــــد  ليس التصوف ابلصوف

 ل هل املقـــــــــام الوهب  آ ما طريق اجلـــــــــذب

 يف مذهب آ هـــل الرشد  من عني جود الــــــرب

 آ ما طـــــــــريق ال خرى  آ عالهما التـــــــــــــدرى

 هــــــادي املس هتديمن   قد جات مــهنا البرشى

 من عنكبوت الغـــــــــايه  يف نص آ خر آ يــــــــــــه

 حتظوا بنــــــــــيل القصد  فأ رصوا مع ذااحلــــــايه

 واس توقفوا عن زجــــــره  كونوا عىل وفــــــق آ مره

 فالورد منــــــــــــه الورد  واحيوا به يف ذكـــــــره

 ايهللا    ايهللا      ايهو  ايهــــــــــوآ دعوه قولوا 

ال هــــــــــــــو  جل املعــــــــــيد املبدي  ال الهو ا 

 يل فــــــــوق غاية ماروم  اييح هب ايقــــــــيوم

 ايمن جبـــــــــــوده جيدي  من لك خـــــري مقسوم

ان عبـــــــــــيدك   ايربنا ايوهــــــــــــــــاب  ابلبابا 

 ايموجــــــــد آ هل الوجد  جيئنا مجيعا طــــــالب

ليه نلجـــــــــــــــا لـــــــــــــــيه املنجا  ايمن ا   ومن ا 

 فأ كرم وفــــــــــــود الوفـد  الرب غــــــــريك يرىج

ان وفـــــــــــــدك  جيئناك نرجـــــــو رفدك  ايهللا ا 
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 آ نعم لنا ابلرفــــــــــــــــــد  واخلــــــــــري كه عندك

 قل يل بلغت املقصــــــد  ايخــــــــري من يسرتفد

 طـــــــــــــه يتمية عقـدي  يف جاه ذي اجلاه آ محد

 يوم الفــــــــزع يوم الهول  فهو الشفيع املقــــــــبول

 عند اقتــــضا املس تعدي  يوم اندهاش املعـــــقول

لــــــــــهىي وارمح  والطفـــــــــــنا مثامسع   واغفر ا 

ان خطااينـــــــــــــــا مج نك تفـــــدي  ا   لكن روي ا 

 واجعل فــــــــداان الكفار  آ غفر لنا ايغفـــــــــــــار

 آ هل اجلـــــــــــفا واجلحد  آ ميل هبم بطــــــن النار

 فاغفــــــــــــر لنا وارمحنا  ايربنا آ مـــــــــــــــــــــنا

 فاقبل عليــــــــنا واهدي  واقبل بفضكل منــــــــا

 وقال رضي اهلل عنه

 حركت ساكن آ نواده وشبت زانده  سامل القلب هبت لــه نس مير بــــالده

 واجنىل منه ايسامل صدى لك عاده  فاجنرد عزمه الواين وحق اجنــــراده

 من مربساحته صادهمنهتىى الزين ذي   ادهالودلك يش آ  فاعمل اليل قطعــــنا 

 ذي يوازن نظر وهجه ثواب العبــاده  ذي نرتك شفايتنا ونبدي مــــــراده

 ذي حقيقة صفاته تس تحق العبــــاده  واذلي لك وقفه عنده آ فضل عباده

ان قد آ مهلنا طرق اال س تفاده  قل هل ا 

 مانبا آ ال نساير من دخل يف قياده  كها مانبا من فيد غــــــــــريه زايده
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ال رميـــــنا فساده ان بسعده يف حمل الــزايده  نتبعه ا ن صلح وا   قل هل ا 

***** 
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 }حرف الراء املهملة {

 1قال رضي اهلل عنه

 وكن هبا ايفىت صبا بغري مـــرا  كرا ــــلقهوة النب ايندماهنا ابت
 ملبيا اتبعا يف ذكل ال ثـــــــرا  داعهيا فقم جعالوحني يدعوك 

 مسعا ا ىل قول منطيق هبا اختربا  وخذ رشوطا وآ دااب لها وآ صغ

 محمد خري سادات الورى الكربا  فأ ول ال مر بسمل مث صل عىل
 منه اذلي ش يئته للطبخ  واعتربا  وبعد ذاك خذ القرش العزيزولك

 حوهل الفار اللعني خــــرا فرمبا  ونقه ال ن وآ لقطه عىل همل

 والتدعهم يقـــولوا زاد آ وقرصا  ةوقدر املاء وجز اللك جتزئ
ذافالقرش سدس وماء   سهام وكن حذراش يئت الزايدة زد   مخسه وا 

 لينقص املاء وآ نت ال ن مقتدرا  وشب انرك واوقدها بال لهب
 العطرامن بنة النب راي عرفها   وحني يرسب ذاك املاء وانترشت
 مفرت وقليل النفع مافــــــــــرتا  فصفها واحذر التسكني فهو لها 

ذا بقيت يف  معانك النظـرا  صافية ادلنر حىت ا   فعند ذا ينبغي ا 

                                                           
1
ه  955مخس هذه القصيدة الش يخ ال ديب عبد الصمد بن عبد هللا ابكثري وليد تريس س نة  

ه ختميسا جعيبا رائقا وزاد فيه آ دااب ورشوطا وفوائد جليةل ، وقد رشح  1025ودفني الشحر س نة 

ال صل والتخميس الش يخ اال مام الفقيه عبد هللا بن رساج ابجامل الغريف مجع فيه فوائد نفيسة مل 

 اهـ ) تفرحي القلوب وتفرجي الكروب للس يد معر بن سقاف السقاف (  .متع يف غريه جت 
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البرصافهيا من القند يك ما يضعف   يف طبع شارهبا فاليابس آ لق هل
1 

 يدفع الرضراوقل ذلي الطب هذا   هل عسالوضده الرطب فاس تعمل 

 وضعه فهيا وقلل منه واحتذرا  وجود السحق حينئذ لفلفلها
ذا  ن كرثته وا   مل تلقه نفخت من ذاتــها قذرا  من حرقة البول ا 
ذا صلحت للرشب فادع لها ن آ رشت درىخفيف دم لبيبا   حىت ا   ا 

 تبلغ الوطرانظيف جسم وثوب   عىل فرش الصنيورح هباو اغد يف 

 فا هنم جعلوها تذهب الكـــدرا  يف موضع ليس فيه من يكدره
 والتدعه وراها قل آ وكـــــثـرا  وقدم الطيب وامشم منه مبتدئا

 فهذه ساعة ال شعار والشعـرا  منشد طربوالتكن غافال عن 
ن تكن من رجال ادلين زدت عىل  هذي رشوطا خفذ عين هبا خربا  وا 

 مس ترتامس تقبال قبةل اال سالم   الصالة وكنطهارة مثل تطهري 

 عن ما قد ذرا وبرايف الرس واجلهر   نقي قلب بذكر هللا مش تغال

 آ عدادها وهبذا آ وص من حرضا  كذا عىل رشهبا قل ايقوي عىل 

 وس تة فالزتهما تصحب الظفرا  تقول ذكل عرشا بعدها مائة
 الرس كيف رسىفهيا وتلمح ذاك   وتنظر الكون مما قلت منبسطا

قدمي ادلهر يوم جرىمبا جرى يف   وماعلموامفن هنا خبطوا فهيا 
2 

 مجعت فهيا كل ال داب خمترصا  فهذه نبذة جاءت عىل جعل

 امحلد هلل مغين فاقة الفــــــقرا  قلت آ خرهاوافت ثالثون بيتا 

                                                           
1
 ابفضل : فهيا من القند كامي تضعف النظرا 

 
2

 ابفضل : يف قدمي ال مر كيف جرى
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***** 

وذكر ابن اجلوزي يف مصنفه ) تنوير الغبش يف فضل 

بس نده ا ىل يوسف بن احلسني قال : قال فتح السودان واحلبش ( 

بن خسران 
1

دخلت عىل ذي النون املرصي عند موته فقلت هل : 

 كيف جتدك ؟ فقال ريض هللا عنه : 

ليك صبــــابيت  حبك آ وطاريوالقضيت من صدق   آ موت وماماتت ا 

قتاريوآ نت الغىن لك الغىن   مناي املىن لك املىن آ نت يل مىن  عند ا 

 وموضع آ مايل ومكنون ا ضامري  سؤيل وغاية مطلـيبوآ نت مىن 

تضمن قليب رسماكل قــــد ثوى
ظهاري  2 ن طال رسي فيك آ وطال ا   وا 

وبني آ ضلعي يل فيك ماال آ بثه
 ومل آ بد خافيه ل هيل والجـــاري  3

ن مل آ حب حــىت تنــــادي   رسائر الخيفى عليك خفــــــــهيا  آ رساريوا 

 وجد يل جبود منك يطلق ا عساري  آ حيا بروحهفهب يل نس امي منك 

 عرش معشارمن العمل يف آ يدهيم   آ نرت الهدى للمهتدين ومل يكن

 وابنت هلم منه معــــالـم آ رساري  وعلمهتم علام فبانوا بنــــــــــــوره

معاملها 
4

ملا غاب عهنا منه آ درى من ادلاري  للغيب حـــــــــــىت ك هنا
5 

 تراك بأ وهام حديدات آ بصــاري  وآ بصارمه حمجــــــــــوبة وقلوهبم 
                                                           

1
 ابفضل : بن حسرف  
2
 ماكل قد ثوىفيك  يبابفضل : تضمن قل  
3
 آ بثه ابفضل : وبني ظلوعي فيك ما ال  
4
 ابفضل : معاينة للغيب   
5
 ابفضل : ملاغاب عهنا منه حارضة ادلاري 
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 عىل قدر واهلم جيري مبقــــداري  مجعت لها اهلم املفرق فالتقـــــــا

 جرف هاريوعصمة من آ مىس عىل   آ لست دليل الركب ا ن مه حتريوا

 آ غثين بيرس منك يطلق ا عساري  آ نلين بعــــــــفو منك آ حيا بقربه

قال فتح بن خسران
1
فلام ثقل قلت هل كيف جتدك ؟ فقال  

 ريض هللا عنه : 

 عند تذاكريووضعي عىل خدي يدي   ومايل سوى اال طراق والصمت حيةل

ن طرقتين عربة بعد عــــــــربة ذا عيل تصبــاري  وا   جترعهتا حىت ا 

ـة مس هتةلآ فضت دموعا مجــــ
 آ طفي هبا حرا تضــــمن آ رساري  2

 آ حبين حمــل ال نس مع لك زوار  فيامنهتىى سؤل احملبني كـــــــهم

ذا كنت يف ادلارين   ولست آ ابيل آ ننـــــــا بعد فائت  ايواحدا جاريا 

قال س يدان صاحب ادليوان الفقيه العارف معر ابخمرمه  

 فذيلت عىل ذكل قلت : 

ليــــك صبابــيت  آ وطاريصدق حبك والقضيت من   آ موت وماماتت ا 

نك منظوري مىت كنت انظرا  وآ نت حدييث واذلي فيه آ فاكري  وا 

 آ جرين من النارودودا رحامي يب   فيامن عىل مااكن مـــــيَن مل يزل

 وانر جحاب الطرد ايبر ايبــــاري  آ جرين من النارين انرهجـــــــــمن

 خمتاروختتار ماختتار ايخـــــــري   فأ نت اذلي تدين وتقيص والوال

                                                           
1
 ابفضل : بن حسرف  
2
 ابفضل : سكبت دموعي  
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 وتؤتيه فضال منك عن عةل عاري  وختتص منا ماتشاء برمحــــــــــة

ن اكن عن حمك   بالسب منه والنسب لــــــــــه  عليك واجباريوا 

جيادها الطاري  ولكن مبحض اجلود من فيضك اذلي  آ فاض عىل ال كوان ا 

 فيضه الساريوآ عدمه ابلرس من   وآ ثبت مــا الاكن من ذاك اثبت

منـــــــــابال   حكام جرى اجلاريحبمكة وصف اذلات   عبث آ بدا وآ خفى وا 

ذا يف لك   فيايح ايقيـــــــوم ايهللا ليس يل ليك ا  رساريا   هجري وا 

ليك وس يةل نين عبـــــد ا  حايل واعساريآ دل هبا يف يرس   سوى ا 
1 

ناكري  آ ان عبدك العبد اذلي صدق امسه  مسامه ايموالي من غري ا 

 واقتص آ اثريسواها التفات فاقف   اي هللا مل يبـــق يل ا ىل مفا بعدها

ذا ش يئمت التحديث   وعين خذوا ايطالبني وحدثـــــوا  عهنا بأ خباريا 

ال ماعلمت وآ علمت  معامل آ عاليم لعامل آ حبـــــــــاري  مفا العـــــمل ا 

 حيدثين واجلار ينيب عـن اجلــــار  آ حدث عن قليب وذا عن مقليب

 هناك وآ عىل بني آ هليه مقداري  وذاك ل ن احلب منه آ حلــــــين

 وكنت هل مسعا وعينا ل بصـاري  ويشهد يل يب يف حدييث تقريب

نه ال به احلـــــــول ا   هل احلول والتحويل يف خلقه جاري  فقل ال وال ا 

ن ش يئت فوزا   ملارسى الساريترسبل يف مرساه   ابلكامل اذلي بهوا 

 مالبس طبع النفس تنجو من العاري  درعا من الرشع طالعافرس البسا 

 وقال رضي اهلل عنه

                                                           
1
عساري   ابفضل : آ دل هبا يف حال يرسي وا 
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ذا نظرت بديع الصنع يف الص  وكنت يف ذكل املنظور ذا برص  ورـا 

 مامث ش ئي سوى التسلمي للقدر  فاليكن منك تدبري هناك وقــل

 كام يشا فاس تعن ابهلل واصطرب  فا هللا يفعل ماشا يف بريــــــتـه

 قوة يل يف وجود النفــع والرضر  آ ان العبد الحول لــدي والوقل 

 بال التــفــــات ا ىل روح والبرش  وانج موالك يف رس ويف علـــن

ليك فال مــــــا ا  ن آ توك فقل ا   فيالها مك لها يف الصدق من آ ثــر  وا 

ليه فهو مفتـــــــــــــقر ن عال شأ نه آ واكن ذا خـــطر  مفا سواه ا   وا 

منا قام ابل مر العـــــــــــيل وما  هل وجود سواه عن سواه بــري  وا 

 وحط رحكل هذا منهتىى السفر  فهذه هذه قف وانزلــــــــــن هبا

ىل هو ابلبقا آ رشي  قفن هناوهاهنا يف اجلهات الست   هو فا ىل آ وا 

 وقال رضي اهلل عنه

 يدور آ ين مادارفان قليب مع صوتك   الرآ س ايراعي الطارشل صوتك ورد 
 مابدا غبت منه يف الصفا والتكدار  القلب ايعذب كل دارا ن دنيت آ وقصيت 

 واذلي من عيونه يس متدون ال حسار  اياذلي يف بديده مخر من غري خامر 

ن س يف هللا عىل لك جوار  خادمك آ ين ماسارفاقصد هللا وساير   الجتور ا 

 يف لك مايرضيك ا ىل جنه آ وانرسري   التحقيق ايشت ال دوارواعرف اين عىل 

 العباد اذلي اختاروانت خرييت من بني   البصاير وال بصارآ نت معناي اينور 

 لعيناك ال اثرواتبع آ هل الهوى واقف   املغنا وحب آ هل ال شعاركل وفيك اعشق 
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رست ميته ابلتبكري   آ يامن الح الحي يف جنودك وال غـــوار
1

 ماخاف اال ناكر

 مااجعل ا ن حد يعريين والالعار بك عار  ايمنـــــري الغره آ دري ابل غيارالوال 

 وقال رضي اهلل عنه
 العفا عنك يف ادلينا واليوم ال خرى  عذب عذبتين الحل كل هللا والابرا

 خافك مغراويش سويت ويش آ لقيت   الناس واجراويش ذا احلال حاكل اياظمل 

بــرامن قرع اببك آ دخلته وان قمي 
 راـماتبا غري جتري يب عىل خس جم  2

 مبيع ومرشابعتنا آ رخصتنا يف خس   آ يامن قلت كل مينـــــه تواريت يرسا

 مين من اجهل تربااباعرف العيب يل   ريتنا ايمىن قــلــــيب مبقصودك آ درى

ال ال وهل اكن غرا  وهللا ا ين طرحت اذلري يف غري مذرا  واين آ خطيت وا 

 يف امره آ مرالكن اليش من هللا ماحلد   يعـــــقويب بعروة معرامثل من ابع 

ليه احذر متيل آ وتوارا  مابغا آ لقاه ماشااكن يف الكون قهــرا  آ رصف آ مرك ا 

 فانه آ لقا ملن حبــــه مع العرس يرسا

 وقال رضي اهلل عنه
 شفت من نوء آ جشان الصبابه مثاره  ايمىن القلب شفت اليوم ابلعني شاره

 يف اجلوف انرهقلت همالك ايذي شب   شفت ايمطربه جعده مواري هجاره

نك تسوهيا عىل الضيف غاره  قال ذا طبعنا كـــــــني ميلكه داره  ماالرجا ا 

ذا انوينا رابع آ وخفـــــاره  رعى النسب والصهارهالوال ايمعر ن  مانراعي ا 

                                                           
1
 ابفضل : رست ميته ابلتكبري 
2
 ابفضل : من دخل اببك  
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 قليل البصاره وهللاآ ان قلت الحول   غري ابلس يف منا يقتل اجلار جــاره

ال قد ضوتنا احلـــــذاره  سكل تطفي احلرارهلكن الساع اي هللا   ماحتذرت وا 

 اهل الثوارهخلين منك قع اثير عىل   رش انر البال فا ين كفتـــــين رشاره

 رد قليب عياره قليبشت اي اذلي ه    واقصد هللا وداوي املعتين ابلزايره

 وقال رضي اهلل عنه
 آ وحىك كل مىن قليب مبا يف مضريه  هل معك يل من حبييب رسيرهايعيل 

 فا ن قلب املعىن حمرتق يف سعـريه  احك يل ابلصغريه ايعـيل والكبــــريه

 قال خهل جيور هللا تعاىل جيــــــريه  آ يامن قلت هل ذا جاير آ هـجر مسريه

 وغــــــريهاليداخكل مما القاه محق    مد هل يف املدا واوثق وعده ذخـريه

 آ وجات كمه نكريهوان قد آ رخصت هل   آ صرب اصرب واتيل الصرب هللا نصريه

 اتضع وانتـرص هلل ودع لك خــــريه  الهتمك فرخص احلب مافيه غـــريه

 الفكل ذي يديرهآ نظر آ نظر ا ىل دور   فانه القاهر اليل قد قلع لك ديــــره

 مك لها مـن رس غــــايب وسريهمك لها   يف عش يه ويف بكره ووقت الهجريه

 ظاهره شاهره يف الكون ل هل البصريه

 وقال رضي اهلل عنه
ن كنت للشل تشور  شل صوتك وقل حبر احملبني شور  شل ايابجبري ا 

 فان ماعاد للموجه عىل الس يف مكرس  من راد ميخرشور البحر اياهل البحر 

 السوايج اياهيف القد ايامسرايخطوف   وانت ابملنع ايدايج امحليش املعثجر

 الهوى يرجع آ خرض عىس غصنرد رآ سك   اياذلي كن صاف الراح يف فيه يعرص
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ىل الرب  فان ابخمرمه ايزينـــــــــة الزين قرص  غره ابليس واحصابه رموا به ا 

 وايقن آ نه مقر والغر سالفه يقــــمــر  هد بأ يديه بنيانه وذا يش مقــــــدر

 اكن مايش جرى من ذا واليش تغري  ريته اكن الحق منــــدرفاهللا احلاد 

 التقدم والايعذب ال شفا توخـــــر  لك مسمر زىهفادن منه ورس به اي

 عنه ساعه حتمك فيه ال غيـــــار ايغر

 وقال رضي اهلل عنه
 عظايم عواريواهندمن القوى وامست   عذب عز العزا مين وقل اصطباري

ليك اضطراريمنك المن سواك آ شكو   ولو قدك داريفالق مسعك ا يل ابشيك   ا 

 وصدق افتقاريمين اذلل يصلح كل   ايمرادي ومــريادي ووردي وداري

 مرجتاي اذلي ارجو منه جري انكساري  ايل وذخري وجاريوانت ايسؤيل الغ

 آ وهناريحني خيطر عىل ابيل بليل   واذلي طول به واسطو وجادل وماري

ين  ين آ هواك وا  ن عاد يل  عبد كل وانت ابريا   اثين واليل مماري مااجعل ا 

ن تذكرت ايمن به جرين اجلواري  غريك اكتبين آ عيب من مىش يف الرباري  وا 

 وارتفاعك عىل اتباعك بدايل عواري  غري مقدارك العايل رفيع املنــــــاري

 بطول  انتظاريفانظر اليوم وارمحين   لك قاريواختفى حرفك املقرؤ عىل 

 قبل خيرب خراب الصد بيده دايري  ابلنور انريغط شيين بزينك واطف 

 وقال رضي اهلل عنه
 ورى حايه آ خرىخلها التعدي بك   هبت النود شل القلع ايسهل وارصا
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البواشري واجرىاياهل حبر الهوى شد 
 راـهاتوا الشوش من جنبني نرميه ب  1

 من مالبيس يلبسها الرعااي وال مرا  ابحليا من اكن صادق تعراواحذفوا 

 راـقالوا الب دل يف حبر الهوى عاد مااب  اسرتحيوا وصيحوا ابحملبني جــــــهرا

 خري مسمر ومرسىسامرايت كذا ذا   والصبا هب ايرابن خذ حايه آ خرى

 كرسىسامرايت كذا ذا عندان مكل   سامرايت كذا آ غىل املالبيس واطرا

ال كام حجش ال رصا  هذه الراحه الكربى ملن اكن يدرى  ما مع الناس فهيا ا 

ذا رآ ى  مث ايمن برس النفس من نفسها آ درى  اياذلي مايبني عيب عبده ا 

 اياذلي نزل آ ايتــه هــــدايه وبرشى  ايالكرمي اذلي يعطي عطاايه تــرتى

ان ا ىل عفوك ورمحتك فقراايهللا   واذلي يغفر الزهل ملن قد جتــــــــرا  ا 
 واجران خري جمرىواعطنا ماطلبنا   جد علينا يف ادلنيا وسامح يف ال خرى

 وقال رضي اهلل عنه
برب السام رسايبن عل بن ظفر ساكل 

 رس ا ىل قرة آ عياين وخابره واخــرب  2

 الساع وابرش وبرشرد رآ سك ا يل يف   مث ا ىل شفت براق املعاس يل مسفر

 وان شىك ايسلامين آ وحىك ا ين مقرص  ابحلقيقه منه واظهر يل الرسواحك يل 

 غري ايغرمانسيتك والاستبدلت بك   ذي يرس عىل لك معرسقل الو فيه 

 غري زينك والاس هتواين اللطف والرب  الزين منظرالوال الق يف عيين من 

 فا ين العبد العايص والاجعز والافرت  العتاب آ وفقرصمن حد آ خر فطول يف 

                                                           
1
 سد اليوامري اياهل حبر الهوى ابفضل :  
2
 ابفضل : ين عيل بن ظفر  



197 

 

ين آ طيعك ايمىن القلب واصرب غري ا 
 شوفك وكربعند بلواك واجسد حني   1

 هو وليىل وانيف ماك وان كنت منكر  ملزتم بك وجمنون احملبــــــــــه خيرب

 هو مشمرماالهوى آ ال معي ايلك من   ماادعيته فنا مشهد عىل ذا وحمرض

 ودبـــــريف معاين بين عذره وفكر   رس مسريي وجند يف طريقي وغور

 كيف اكنوا والهتوى كام اللكب والهر

 وقال رضي اهلل عنه
 به آ خربآ حك يل ابذلي تعرفه فانك   ذي جرين جرسكل ايابجبري ا ن ريت 

ن اخملال الليهل آ مىس عىل رس  ربـاحك ا ن احلىك ايذاك مايسيل ال  قل هل ا 

 ايمطرف احذرفارتفع شل قبل الس يل   راح به راح من رؤسه ا ىل حتت يبحر

 مثيل ا ين عربت املاء والفيه معــرب  اليغرك فعادة لك مأ خوذ يغــــــــرت
ر يف الوادي وهو ليس ميرت  البحر ال خرضفاحمتلين ولقف يب ا ىل   جيت اب م 

 قال ال وهللا آ حصابك عىل عدة اذلر  واحدي عاد جمرتقلت ايحبر جيتك 

 ال ماهنــا املكسور ماعاد جيربقال   قلت يف الرفق فان املنكرس مايعرش

 ماهنا حد ينجي من تلجا من الرش  قلت ماعاد يف حبر الهوى جيد يذكر

 فانقطع عندها ظهري وقلت هللا آ كرب  غري رشرشقال مايعرفون آ هل الهوى 

 هذه النار ذي خزاهنا تسعة آ عرش

 وقال رضي اهلل عنه
 آ جند وغورمك فديتك يف آ طالل الهوى   ذايل عىل آ ثرك دورعذب مك ذا ومك 

                                                           
1
 ابفضل : غري يف آ يديك طيعك 
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 عنك يبدي يل املكنون من عامل الرس  يف رجا ملتقاك آ وحد عىل الفن خيرب

 علنا ابت الشفتك من اهلم مسفر  قليب عىس قرابهلل آ رشف عيل ايسؤل 

 وقال رضي اهلل عنه 
 قل يل آ برش مباتبغاه مـــــين وبرش  ايحياة النفوس املدنفه قل يل آ برش

 منك بيدي ول صربمااقدر آ خذ مرادي   فأ نت تقدر وان ايقــرة العني مااقدر

 وسايرين ولو ان مقرصرس مسريي   مامعي غري مامديت يل رس ويرس

 غري يف القاع بني آ يديك قدم ووخر  فا ين اليوم القاتل والايريض فــــــر
 ابهلل آ وجر مايعنيك جروانت شف عاد   ذي آ خفيه واظهركيف ماشيت قد هو ذا 

 ماهو آ ال عىل ماالقاه مواله يصـبـر  جر فنا العبد كل واملمتكل ماجيرجر

 لك زهل وس امي اجليد اللطف والرب  ذا عىل العبد واملوىل يسامح ويغفر

 وقال رضي اهلل عنه
ذا هللا خيـــري لك مايس تخريه  بن يزيد ان يف ما القاه موالك خريه كن خذ ا 

1 

 ايسعادته من هو عونه آ وهو نصريه  يف لك ذره رسيرهوارض به فانه هل 
 واذلي ماريض بأ مره والهل بصــريه  خبت من هو معه يف املقعد آ ويف مسريه

نه غــــدا يف الرشيره  ايتعاس ته فانه يف احليــــاة الضــريره  عد ايبن محـد ا 

 قصريهنه ال مر والتحقيق كمه ذا ك    طول معره ويف العقىب هجمن مصريه

ماحلد يف الصغريه يش وال يف الكبريه
 فاطلب هللا وسل جرب القلوب الكسريه  2

                                                           
1
 ابفضل : كن به هللا ختري لك مايس تخريه 
2
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
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 ايهللا آ غفر لنا واس بل علينا الس تريه  سهل قل ايهللا امح املؤبقات الكبريه

 الرجا مج ايهللا واملعايص كــــــثريه  ايرجا آ هل الرجا ايجار من يس تجريه

 وانت ايربنا املأ مول وانت اذلخريه  وانت ذي للكبريه نرجتي والصغــريه

 وقال رضي اهلل عنه
 خلها خلها ترصي جالب املسافر  هات ايبن يزيد الليــــهل الــرحي وازر

 جيك ابلغامضه مره وبيح الرساير  خلنا جيك ابملكنون ال ول وال خر

 واظهر الغايل الغايب ويج ابجلواهر  ك بعد ختريق احلجب والس تايرتواهن 

ال اخمل  ايمعرب املغنا علهيا وخاطر غوص  اطرـــــفان مايتصل ابلغايه ا 

فالتفت يل وسايرين ورس ايمسافر
 غن يل غن يل اياببـــــــيل الفواتر  1

 البد هللا جييبه غري ابلصوت شاهر  مس ذي قد معك علمه وكن به جماهر

ال ان جيت به بيح ظاهر  مجيع احملارضاند به اند واحرض به   فان ماحيلو ا 

 التاكبر مفا وهللا حنب املاكبــــــــر  وان وقع كل طريق آ نرشه فوق املنابر
ال عىل ذا من صدق اليسات  رس مع هللا وخل الناس عاذل وعاذر  رماالهوى ا 

 مايعدي علهيم ك س اال ناكر دايــر  فاهنم مل يزالوا بني هادي وحايــــــر

 من تعرض قتل واحلب فيه الكساير  البصايــرماعلهيم حرج اللوم اياهل 

 وقال رضي اهلل عنه
 ذي جعلت اهنم زبين مىت ماالبال اثر  هبم كنت ثعاربلغريب آ هل حمثك ذي 

ذا مالوا آ نضـار  ضيعوين وخلوا للعدو احلد واجلـــار  اكهنم جاعليين ا ين ا 
                                                           

1
 ابفضل : فالتفت يل وسايرين ورس ايمسامر 
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 وهللا النافع الضارالومعها آ لف ال ال   آ وتوطا ومغضها عىل الضمي والعــــار

 بوعيل واهل صيحه ذي يوطون ال وعار  ماتك اك ويل من دوهنم رب حمضــار

ان دعينامه ونبــــــغامه آ نصار  يف بالان وبلـــــــواان عىل لك جبار  شفهم ا 

 هلم بني ال قطارمثل عادات قد شاعت   يفقرونه وميحون امس رمسه وال ثــار

ليه   عىل الرس وادلارغري تلوي رساايمه   آ يدي الثارماميادون من مدوا ا 

وان سمل رآ سه آ مىس احلبل يف رآ سه آ دوار
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
 ابهلل آ رشف وقابلين بوهجك عىس رآ ى  ايحياة النفوس املدنفــــــــه التوارى

 واذلي صفوة آ ههل يف صفاته حيارى  ذا امجلال اذلي امسينا خبمره ساكرى

 ذلي من رآ ه ماعاد مارىفاحك يل اي  عىل مااكن منه متـــــــارىواجلوارح 

 من قناصيت والغزالن مين نفـــــارا  فيك يل سهنه آ وقد صيد جيدك ذعارا
 قل يل آ وخذ ا ىل حنوك ميني آ ويسارى  ابهلل آ علمين آ طلق من رسايت ال سارى

 دارىيف طريقه وداري فان من حب   خلين اجري جبارك اياذلي ماجيارى

 معي كل سهارىانموا آ هكل وان واليل   فارخص الغايل ا ن ابيع مبايع وشارى

 رىبعـد الساما ين آ مسيت سامر فيك   ايمسيل الضجارىواعمل اعمل فديتك 

 انموا آ هكل وان واليل معك كل سهارا

 وقال رضي اهلل عنه
 مزمـار يندر النار ابلزتمري من غري  ايغنميه فضيضه مـــروها يندر النار

                                                           
1
 ابفضل : وان سمل رآ سه آ مىس احلبل يف حلقه آ دوار 
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ىل حد اال ساكرآ سكرتين بدال ادلان   الست من غريخامر سكر خامر هجايت  ا 

 ماتمثن يف البازار بأ مــوال ال جتــــار  واندرت من غبب قليب درركها آ رسار

 مايه آ ال هدااي ل هلها اياهل ال فاكر  الوال بيعها القرياط ابلف آ لف دينار

 الصافيه مسع وابصارذي هلم يف القلوب   لذلي يف هوى سلمى يقصون ال اثر

 واستبانت هبم من نور ملعاته آ نوار  يف غمي ال غدارحني ترسي بروق احلي 

 يف فنا ادلارواس مترت وعاد آ ش باهحم   طارت آ رواهحم يف جو مافيه طيار

 الوال عندمه خربه بشارته ذي شار  مادروا كيف ذاك ادلير مابيهنم دار

 يف فيايف الفنا بني الرسااي وال سوار  مروا معي يومنا مارمه مه آ والك ذي 

 آ رواهمم بني ال خطارذي يقع من رمته   عند ل روام ذي تويم وتريم ابل واتر

 وقال رضي اهلل عنه
 لمك خادم آ وجار ايمبعدين ا ينريت   دمك دارــانزحني الوطن ايريت يل عن

 اكن خادممك حيرم عىل النارفان من   ال فضيحه والعار آ حطبآ س تقي آ خدم 

ذا اخ ايعريب امحلى ايجرية   مامتسه ولو مس ته ماملسها حــــــار  تارالقلب ا 

 واعشق القاع ذي فهيا دلحقهتم آ اثر  اياذلي حهبم واليل عىل حهبم غـــار

ن اكن ايماشع معك مهنم آ خباراب  مغيضات ال رسارآ وحكوا كل بغايب من   هلل ا 

ن مل يقع هل يش   القلب مييس هبا قاراحك يل به عىس ان   من اخبارمه طارفانه ا 

 آ ويوايف نبامه يف نس اميت ال حســـار  يف رجا انه ياليق من حرض مهنم آ وسار

 قرياطهم بأ لف قنطارماوقع هل كفى   فان ماجاه سده من ضيا ذيك ال مقار

 ان جارفاس تعيذوا هبم من جور قاضهيم   والتذاكر يربد حرقة آ هـــل التــــذاكر
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 واصربوا عند بلوامه ودميوا التصبار  احلال والقاروادخلوا يف رضامه وارشبوا 

ال لك من اكن صبــار  فان مايظفر ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 جاتين من حبيب القلب ذي حب آ ماره  عذب ابنت يل البارح من آ والك شاره

 مافيك حذق آ وبصارهقال ماكل كذا   عنه جارهجاهبا منه واخـــــربين هبا 

 ذي الرتاويس حاهل والرايسه ضامره  مادريت ان ذا ابمسه تزين العبــــاره

 يش تيك منك خصهل مال مهنا جداره  ارهـواحملاسن مع اهل احلسن منه عي

ـــل الزايره  مااحمتلها والطــــاوعه فيه اصطبـاره  قلت ايزين مايه قال قِّ

 مايباكل مدى آ ودار يف غــري داره  مس تقرك ايمعر يف قـــــرارههو يبا 

وانت شوفك تبا ممساك تـاره بتاره
 ابختيارك عىل ما شيت الابختياره  1

 تبغي الـرحب فــــامي اكن رحبه خساره   مامعك راي تريم ريم مامنـه ماره

 يف الطهارهواجهتد جد وآ جند وجرد   فامسع الرآ ي مازالت تفيد احلــــذاره

 هل وبه واحيي يف برده معه واحلراره

 وقال رضي اهلل عنه
 عني من رآ ىآ وترى العني مثكل ايمل    رىـمثل ذا الصوره آ خعذب هل صور هللا 

 جار يف احلمك واجراواذلي اكن حيمك   اياذلي بيده العليا خــــذ الزين قــهرا 

 فيك فاين منك مااقــدر جترا دلين  واذلي الَبدل بني العقل يف ماه مــريا

 يف غبب حبر حاكل قال ماامسكت جمرى  آ يامن حصت ابلرابن والرحي محـــــــرا

                                                           
1
 ابفضل : وانت شوفك تبا مسعاك 
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 ابحاتك آ رصىفاحك يل كيف بني آ رايح   غري يل آ جريت طرادي ورضته توارى

 مادريت آ يش قوهل فانت به ليس تدرا  فا ين احرتت وامست فيك آ فاكري آ رسا

نك مآ دم مانت من طينة   النقص مغرامن عيوب الطبيعه ذي هبا   رباوهللا ا 

 غر تغرت تفتك فتك من ساس وافرا  وامرك آ ضداد تفشل من جبهده جترا

 وان رىم جات من رمية مراميه ترتى  مابدا خالط القرا ويكتب ويقــــــرا

 تطلع بغدراوادلىج به يضئ والشمس   يف قشبيه بنادق والبنادق هبا آ درى

 رضي اهلل عنهوقال 
 شوفها مس تنريه ريهتا مالها جفــــــر  بن يزيــد ان ذا الليهل كام ليةل القدر

 سهل قل ايهللا آ غفر ذنبنا واجرب الكرس  ا ىل رب هل ال مرفابسط آ يديك ايبن آ محد 

 فان ذا وقت فيه الغي والبغي واملكر  القلب والصدرواكفنا لك مؤذي وارشح 

 واعتىن يف زراعه اللها ماء والذبر  واحده ردها عرشمن مسع فيه كمه 

ر عندان   مثل من جاك ابيرصب عامهل بال بذر  اياهل ذا العرصذه صفة من يزور

نك غين عنا وحننا   فاهدان ايهللا آ صلح حالنا البدوواحلرض  بنا الفقروارمح ا 
ال انت من ندعوه يف الرس واجلهر  برزخ القـــربايرجاان يف ادلنيا ويف   مالنا ا 

ال منك للرطف واجلرب  مثقل الظهرفاجرب آ جرب وخففها عىل   يوم مايرجتى ا 

 يف غبب مغ خلت لك ساعه كام شهر  فا ين آ مسيت يف حاهل كام داخل البحر

 الضيق واحلرصفاعتق آ طلقين آ نقذين من   منك ايمن ينفذ ما قىض وارتىض قهر

 مكل الصرب ايسايق املطر مكل الصرب  يف احلرشفان قدان عىل ماقال عامثن 

 سوه ماقد مىض قدان من الفطر ا ىل الفطر
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 وقال رضي اهلل عنه
ن صيف احلي هبت نشوره  هبت اليوم فاحيت ايعيل لك صوره  بلغريب ا 

 يف موات القرى حىت سوايق مدروه  ها احليا حىت بدا من ظهورهـ من  ساد

 واهل املشورهالرآ ي فاعمل آ حصابك آ هل   فارشقت كها به من ضيا ضوء نوره

ذا دار حميا اجملد اكنوا صدوره ن تنادوا ا ىل اندي الندا مه   ذي ا   بدورهوا 

 يرسهللا عرس آ مره وسهل وعوره  قل هلم شوف صاحبمك تيرس آ موره

 ارسار طورهوامسعوا ماينايج به من   فاقربوا من مياهه وارشبوا من طهوره

 القباب املزورهوان دنيتوا من ارابب   آ لف سورهواكتبوا من علومه لك يوم 

 فالزموها املعـــــاود منمك والرسوره  ذي جحرها لزائرها من النور جوره

 بذلة حضورهآ هل حرضته ذي عاشوا   فان فهيا آ هل دين هللا عــامر دوره

 ذي هبم تدفع البأ ساء وتكفى الرضوره

 عنهوقال رضي اهلل 
 قدك عامل برسي ايحبييب وهجـري  من غايب آ مريعذب ماعاد يش غابيك 

ن قدك تدري  واهنيت جهريوان بغيت انقطاعي منك   قدك داري حبايل يكفي ا 

 خلنا عاد رحي النفس من ضيق صدري  احك حب به ولقه ايمىن القلب شهري

 مصيون صدريفانك آ ظهرت ابلتسويف   وانقطع واقطع آ وصال السهن طول معري

 ايعذب حريابلتقالب حري منك   وايبست عودي آ وعادك وحريت فكري

 الوال ريت مثكل بني بري وحبري  حرت ماابن يل يف ليل آ مانيك جفري
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ش بييب وهمريالوال اش هبك مش به من   العبيده والهندي والاكن همــــــري
1 

ال مبا ادريوانت ماجيت عند السائل   اكن ما اومهت هل جمرى ا ىل اقصاه حبري  ا 

 من بعدها آ رشيل شرتي كل وال يف السوق   فاغد فامي انت فيه اليوم رح ابن عذري

 غري خليك واقبض منك خريي ورشي

 وقال رضي اهلل عنه
 آ و يف الرحي حارت بأ هل ال فاكر ال فاكر  ماء حبر ال قداربلغريب ا ن طغى طوفان 

 وايقنوا ابلهليكه ايعـيل فيه ال جتار  حيل لك حبارواجحمت عن مقاساته 

 ارـذي هل احلول والقوه وذي منه ال نظ  وط رآ سك وسمل ال مر للنافع الضار

 وال س تارفاس تجر به وذل بأ ذايل عفوه   واذلي ماخياف اجلور من اكن هل جار

 من جريرك وتقصريك فهو بر غفار  واظهر الفقر والفاقه وخذ يف التعذار

 ارــماهو آ ال مىت مارآ ك ساكنت ال غي  تلقاه بك ابركيف ماكنت رس ماغري 

ن كنت ايسائل من اهل التخبار  سعر من ابررد سعر امسك الغايل ا ىل   سلين ا 

 قد خربته وساررته ورست آ ين ماسار  حصيحات ال خبارفان عندي من اخباره 

نه من   فاظهرت يل مساراته مساتري ال رسار  تاروصل عنده اح واتضح عندي ا 

ذا اثر ن بأ سه وماسه مايقــــــهلر ا   والقواسه واال ناكرغري خل الرايسه   وا 

 ابنقيادك حببل اذلل يف لك ماختار

 وقال رضي اهلل عنه
 يف عنا ايظنيين والضنا فيه ظاهر  سامل اليوم جا جمدان مذعور حايـر

                                                           
1
 ابفضل : من ش بييب ومري 
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 الرضايرقلت هل ويش ذا بك رضك آ ي   اثبرمثل من طاح بني آ هل القنا ايبن 

 ور ادلوائردآ و من ادلهر ذي منه ت  صوت انيرضمي من ضامي آ وايماجدي 

 قال ال ذا والذا مايب آ ال ادلعــــاثر  فيه قارصخافه آ ضناك وامىس لك يش 

 بــــنير اجلـور اليرعى والهو مساير  عيل خصم جايرولوا  من والة الهوى

 هل صفه ل تضح مسمل والابن اكفر  الرثوه وجرب الكسايـــرالوال يعرف 

ن قصدته نفر وارىخ   ماهو آ ال يف العشقه معمى وساحر  جحاب الس تايرا 

 من قناصته جا منه نس مي البشايـر  وان بغيت اس تخري هللا كام من خياير
 ذا اذلي طريف آ مىس من س بايبه ساهر  يف رسااي الرسى ابلرس اياهل الرساير

ال سرتر   آ ان منه صابرشق يب شق يب مادري كيف    آ مرك وسايرقلت ماطبك ا 

 والزم الصرب فا ن هللا مع لك صابــر

 وقال رضي اهلل عنه
 واشهر ادلين التأ ذن بقويل يف الزير  بلغريب اس متع قويل ومح حول ماشري

 وانديروارشب من مدايم واسق من شيت   غن به اياذلي مغناه مثل املزامــــيـر

 سفها من رصير الصوت ال من قوارير  من صفا صفو صهبا رصف مافيه تكدير

 به كام سريواحد به واحك ايحادي ورس   مقاصري يف مقاصري دور آ فاكر حورٍ 

ليه عرج آ وماكسري  السري تيسريعل يصحبمك ا ن رستوا يف   آ وكام قيل سريوا ا 

 عندها اعالم الواليه مناشريعند ذي   ينهتىي به ويوصلمك صالت املقاديـر

 لك تقديرسلين ا ين هبا ادلاري عىل   ذي هبا حتت غرهتا الرسااي مساتري

 من تصاويرشفت ما يف مجيع آ قطارها   درت يف دارها واكرثت فيه التداوير
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 مرص يل صريمن سفاهل ا ىل كيش ومن   مابدا يل والشافت عيوين لهـا حري

 ريـالكون ال ابلتصافتقلب آ عيان صفر   اال كسري فاعرتفت ان من اكف امسها اكف

 غري بأ رسارها تعقد عقار العقاقــــري  العىل عقد زيــبقها والكس تصوير

 ريفالق مريادها كل يف مواردك هتج  آ ثرت يف النفوس الشوش ايرب تأ ثري

 ينفتــــح كل هبا ماال يفرسه تفسري

 وقال رضي اهلل عنه
ذا ذاقوه جنـــــه وانر  حايل وقار غبينه احلب ل هل احلب  وفيه ل ههل ا 

 فكيف من هام يف ميداهنا واس تدار  وهل صفه من تلمحها من البعد حار

ن مافتوى بغري اختبار  والبدعوى والمعىن والاكن صـــار  سيل خبري ا 

 حيط ا ىل شافنا حطيت وان رست سار  فلك ايمن بغا معنا حمـــــــــهل ودار

 يصل ا ىل ماوصل غريه وهينا املزار  خري اليوقف مع اهل القطارمعي معي 

 وايخذ ادلير ابلميـىن ويش ابليسار  ويلتقي ابذلي هيواه ليل آ وهنــــــــار

 عىل النداىم وقد حطوا ثياب الوقار  فريت لش عني يل سايق احملبني دار

 والعاد اثروصاح ذا وانطرح هذا   وابتت آ قداح مخرهتم علهيم تـــــدار

 هناك ما ايغبينه عاد خيشون عـار  وقال صاحبه ايخامر فك امخلـــــــار

 واليدورون للحيهل وال اال عـتــــذار  والخيافون من عاذل يف العذل جار

 سوى علهيم سوى من مر مهنم وابر  قد اس تطابوا فضيحهتم وخلع العذار

 ارعنده العربه سوى والعبفالحرج   ومن وزن مهنم قفهل ومن جا هبـــار

 وقال رضي اهلل عنه
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ان تنـــــــــوينا ونبغا املسري وجيه ا 
1
 نبغا نسافرعىل حمك القوي القــدير  

 نروح مهنا ولك للـــــذي هل يصري  خنـــــيل الشحر للشرير وللمستشري
ن شاء جنه آ وشا سعري  رضيت نعم هللا املوىل ونعم النصري  ا ىل مراد هللا ا 

 عساك ايذاك ايذي اللك ابمسه يشري  وبعد ايراعي الوجه الصبيح النويــر

 ريــتسميه آ مولك حس نا لها احلس ىن   وذي هل القلب والقالب وعنو الضمري

نه للعيل الكبـــــــري  ترد رآ سك بنظره للمعىن الرضيــــر  وترتك الكرب فا 

 ايسول قليب كن مسيعا بصريعواد   حبرمة الود ايالبدر الامتم النــــــــوير
اياللطيف اخلبريوقد معك عمل حايل   ورس معي هون فا ين منقطع يف املسري

2 

 حمكت وامضيت حمكك يف وان مس تخري  ضعيف مسكني بني آ هل احملبه حقري

 فقلت مسعا وطاعه ايالغين القديـر  وقلت يل البس ثياب اذلل اي ذا الفقري
ىل آ ين ماش يئت لو دهبيتين   دخلت انرك ول ستنكرت مهنا النكري  وسط كريا 

 وعرش معشار منك ايحبييب كثري  نعم وماقد حصل يل منك عرش العشري

 تسوى املسفهل والرسيروحلظة منك   ريــــــماهل نظ منكوربع مثقال ذره 

 ولك غايل من آ نواع اذلهب واحلرير  ريــــوماحوته اخلزائن من قليل آ وكث

 من آ نت هل فا ن ماهل ايمىن القلب خري  ماهو فيك وهللا خطريوبذل ال رواح 

 وقال رضي اهلل عنه
 فاهنم ضعف لوكفـــــهتم وزن ذره  اخللق مرهبلغريب اقطع الرجوى من 

ن منه املنفــعه واملرضه  رهـمااس تطاعوا فدعهم وانظر هللا وآ م ليه ا   شف ا 
                                                           

1
ان تنوينا  دثينهابفضل :    ا 
2
 ابفضل : عمل حايل ايالعلمي اخلبري 
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 ب مث وامرهعىل اببه وذفالق نفسك   ماكل املكل بني آ يديه خــريه ورشه

نه القصد المينه والعـــــــاد يرسه  ايعيل فيه معرهخبت من جاه وافىن   فا 

 يساقيه دهرهانل فوق املىن وامىس   لوتصادفه يف طول املدا منه نظــره

 كام آ نواه قامت به من هللا قــــدره  بأ يش ماراد من طرف الرضا واملرسه

ذا راد خسره  قــدره شاهده هل من املوىل بتبحيل  يدهش العقل تسخريه ا 

ن جرت منه ابلتكوين   حني يأ تيه ابحملبوب من حيث يكره  كن حال سكرهوا 

ن كنت ممن يسمع القول واقره  جرت الكون كه يف جماري جمــــره  فامسع ا 

 بطيه ونرشهوانشد آ هل الهوى العذري   اتيل الليل وانشد به عش يه وبكــره

 غري شوف احلبيب آ ورنة آ حلان ذكره  به للمحبـــــــــني مخرهفا ن مايف احمل 

 ذه مداماهتم آ ما غريها عني غـــــــره

 وقال رضي اهلل عنه
 ايهللا عىل رسشيل الصوت قويل فيه   نسنيس ايجبــريه بردي الهب احلر

ان نبا واد الهراكيل ميــــــــطر  يرتعش ينتعش مييس كام اجلبه آ خرض  ايهللا ا 

 من صنوف العنا قد هاس وامتاس وانرض  سوه يكفيه ماقد فيه يكفيه مامــــر

 قرص الرشحتت بلواك ايموىل البال   قده اييح ايقيوم يطــــــوى وينرش

ال انت من ذا حني   واسق مابني ايرمحن حذيه ويـــبحر  تعتاص يرسمن هل ا 

 البحر والربمن يراعي ومن يرعى يف   ومن زبن من فرمن ينايج ومن يدعى 

ال انت من   فكها عاد قد ذا حد ال داب واكرث  القا هبا غريك اغرتمالها ا 

 اخربفانت ذي قيل فامي عنك خري الورى   ذاجزاها ومنك العفو واذلنب يغفر
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م ووخر يف س ياق الرجاء لو مل لَقدَّ
 رـفاس تعنا وراح الرحي يف لك حمض  1

 جيري وجيرببك عىل مهنج التصديق   بيدا مدى العمر مسرتيسحب التيه يف 

ليك آ يامن وافا س نا   ايمسيع ادلعـــــاء ايمن براان وصور  وهجك آ سفربك ا 

 عد علينا مبا عودت من بر ايبـــــر  ايبديع السامء وال رض ايالكزن ال كرب

 واطهرم  ح م دال  آ زىك بريتـك   والصالة عىل س يد الوجود املنــور

 وقال رضي اهلل عنه
بن مشيهل عيل مق قابل اللوح واقـرا
 شف حروفه والمريت مره زد آ خرى  2

ذا اتقنت ايامحد كتبة املمي والرا  قف هبا فان معناها ملن سار مرسى  مث ا 

ىل ثـــــــــم جمرى  راـمن بغا يقتبس من انر موىس تع  مالنا غري جمراها ا 

 فانه ابنـــــــة الوادي ملن اكن يدرا  بــــــرا عن سواها وخال غريها عنه

 من نداها ترد القاع ابدلحق خرضا  قد معي عمل مافهيا من ارسار اال رسى

 قمي لومد فهيا مكل قيرص وكرسى  والنيب مالساعة وصلها عند من رآ  

 مصت آ سامعهم وابصارمه عنه سكرى  لكن القوم يف ذا الباب حطاب غدرا

 فادعهم قل هلم رابنمك قال وحـــرا  آ وال بال رشد حرسى من نظرمه يقول
 فاس تجيبوا ولبوا حني تدعون هجرا  طابت الرحي اياهل الرحي من راد يرصى

 واس تقميوا وصلوا الفرض ابمجلع قرصا

 وقال رضي اهلل عنه

                                                           
1
 ابفضل : لو مل تقدم وآ خر 
2
 ابفضل : بن مشيهل عىل ذا قابل اللوح 
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 ال رساروابسط آ يديك ايبن آ محد لعالم   ايبن جار هللا آ دع هللا جيمل وخيتار

 العنا والتكدارجيمع الشمل من بعد   ابت يف الغارسهل ابسامه وآ ايته ومن 

 جار حمكه ولكين عىل اجلور صبار  فا ن قايض احملبه ايمحمـد عيل جــــار

 ادلىج كها آ نواراكن خال جالبيب   اياذلي لوبدا من نور غرته مـعشار

 املسجد آ نذارآ ن نصوم الس نه والقي عىل   والنيب لو تساعدين بلقياه ال قــــدار

 الهوى عارهوجعلت ا ن يف رمحتك ل هل   ارايكحيل الران ذي تقتنص منه ال من

كبارالومن فضكل واعطاك  ن آ دخكل انر  انموس اال   لوتلطف هبم ايالفايق ا 

 البان ال طيارحني يسجعن يف ادلايج عىل   مامعك علمي ا ين كل كثري التذاكر

 دير ال فاكرمك يل آ جهيك واهمت بك ومك   عىل خدي كام س يل ال مطارصب دمعي 

 فقعة الطاريش عىل احلرضيم وآ خر عىل   مك ومك فيك حمكت القوايف وال شعار

 وقال رضي اهلل عنه
 آ وبغامه يعدونه ويبــــــــنون هل دار  الهوى سارايعيل من تنوى يف طريق 

 الترى عينه الثاين واليرهب العار  وال رسارداخل ادلور بني آ هل الضناين 

من خيابر بقول الكيرس الناحص البار  فا ن قايض الهوى الليهل لقيين وانمار
1 

 ل هل ال شعارآ روها ايمعر وانظم هبا   آ عطنا اخبار يف العشقه وخذ مين آ خبار

 وختــــــتاريف معانيك عاين ماحتبه   قلت قدان ورآ سك من زمن دير ال فاكر

 واال عسارمذهيب مذهيب يف حال يرسي   ذا كر اليل تباان آ ذكره من غري ذاكر

 الوال ان صاح يب صاحي والغاير غار  ماتغريه ايقايض احملبني ال غيــــــــار

                                                           
1
 ابفضل : يف جناز آ مر قال الهيس ايالناحص البار 
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ليه  ذا شاررد رآ يس ا   ل هل ال عذارفاحك ل هل املالمه والتفت   آ وطيع شوره ا 

 فا ين رايض هبا والصادقه خري اياخيار  يل النارقل هلم روحوا اجلنه وخلوا 

 وقال رضي اهلل عنه
 دهل اندره فانه حمتجي يف شفا هار  ايدليل العقول احلايره دل من حــار

 آ يامن دارغري من فوت ا ىل موت الهالك   ارابلطريق اليل تصل به ا ىل ادل مادرى

منك قدمت قدامه تفانني واوعـار
 النوف والنارفاحتجا والتجا بني الشفا   1

 قلت هل ويش ذا جابك ا ىل ذا الهتوار  يف الطريق اذلي من ضيقها ليس تنسار

 للضيق ايجارمااذلي جاك ماذا اجلاك   قال جمرور ايابخمرمه قلت مااجلـــار

 ذاك غرار قدك تعرفه قلت ان اكن هو  قال ال ايمعر تكرث عيل ابلتخبـــــار

 من قنانيه ذي من قربه مــهنا بــــار  ارــيب كذا واسقاين العلقم الق قد معل

 واجر جمراه واخرت يف هويته مااختار  فابق يف ماه وارشب منه ابرده واحلار

ن جارالتغيظـ  ابلنار والعاروارض القده رايض منك   ه والتغتاظ من جوره ا 

والصالة عىل امحد ماترمنن ال طيار
2
 

 اهلل عنهوقال رضي 
 ىوافهم آ خبارمه واحذر متيل آ وتوار   ىالقامر  ايغريب اللحون امسع حلون

 احلديث املسارىفان من سار سري آ هل   آ وتلفت ا ىل ما ينقــلون آ هل ال رى

ذا امست   مادرى اباذلي خلف الس تاير موارى  سهارىفاتبع آ طياران واسهر ا 

                                                           
1
 ابفضل : منك قدمت قدامه تعانيف واوعار 
2
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
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 شغوبه ذعاراقد معي عمل ذي مه من   فاهنا من مدام آ هل املوده ساكرى

 مالها عمل عن كرسى والمكل دارا  ذي بالها وخالها كامان حيــــــارى

ذا امست تغارا  يف جموس آ وهيود آ ومسلمني آ ونصارى  الوال عندها حس به ا 

 والنسور القويه يف ش بكها حبارى  كهم عندها يف دوةل احلب آ سارى

ال   فامحل آ ثقالها واصرب ودعها جتارى  كامابحــــــــفارىماسلامين شاه ا 

 واعمل ا ن هللا احمك منك ايابلعذارى

 وقال رضي اهلل عنه
ن ابن كل نور ال نوار  يلمتع بني ابانت املباين وال خــــدار  ساكل ايابجبري ا 
 وادعها علها تدنيك من تكل ال س تار  قف وقبل مساحب ذيل سلمى وال اثر

ذا وافيهتا ابلنـــــبا السارآ وختصك   فان يل مث ايعبد هللا آ عالم واخبار  ا 

ذا ابديت ال رسار  غري غالط هبا من خيفة اللوم والعار  مهبمه مااقدر آ بدهيا ا 
 يظهرون آ ول السريه وانمت اال ظهار  فان بغوا يعلمونك اباذلي قد جرى آ و صار
 من اشعارامه وسامرمه مبايل ـــخذ نب  مثل مااعرفه واشهر ذي بغوا فيه اال شهار
ذا امسيتوا عىل السوم سامر  قل هلم اياهل وادي البان شب الهوى جار  واذكر امسي ا 

 اهجاس وافاكرجيت عنده فالقيته يف   شوف ابخمرمه من جوره اليوم حمتار

 حمك ال قدارمنك ايليل عىل رآ يه جرى   مفتشل يف عنا يصفق بميناه ليسار

ن شاراياذلي تنقيض احلاجه بشارته   واذلي لومهز قلبه بدور الفكل دار  ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 يح مابني ابدز واحلسوسه وعوره  يح وادي النيب ايامحد وطاه آ ووعوره
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 يح ذاك الوطن ذي هو من اجلور جوره  ورهوالرش يدين ذي فهيا من الزين ح

 دورهفيه يوسف كام يوسف يف اطالل   البرح البرح يأ يض عىل ال رض نوره

 فاجنلت من هنا منه غيوم الكدوره  وارث آ رساره آ جرى جدوهل من حبوره

 مساري بدورهريتنا ابت ساري يف   فاهللا احلاد يل ايريتين من حضوره

 خل منك السفر ل ههل جباه آ وعشوره  وانت ايمستشري امسع هديت املشوره

 الرضورهفان فيه الرضا ايامحد وقل   خري واديك كل يف خريه آ ويف رشوره 

 لوتقع يل حمهل يف رابه آ ن نــــزوره  نذر هلل عيل واجب من آ وىف نذوره

ذا مل تندخل يل قصوره  وانطرح يف خنيهل واختلف يف ذبوره  حل فهيا ا 
 نسورهذا اعيت واقتنص من عصافريه ا    واكتفي ابجلوار ان مل ترى العني حوره

 قع كام قيس ليىل فيه واحيي عصوره   آ موره نيجدد آ مر الهوى ذي قالوا آ قف

 من قرانه وزيد بعد خمته زبــــوره  ردها بكر واقرآ  سورة بعد ســـوره

 وقال رضي اهلل عنه
شاره  عن مطارالغراب املنزتح يف مطاره  ايبن راشد تراان اليوم ابعطيك ا 

ىل آ ما   مث جاان يبا يبدي حقيــق ال مــــاره  غاب حتت الس تارهذي توارى ا 

 فاس تحلوه وابدوا يف اذلي ابدا عواره  عن سلميى وبني غامـضات الرساره

 واثبت املكل بيد القابض املس تعاره  قالـــوا انه يبا يبين عىل املاء جداره

 واحلرارهرويد مايه ابلعجل سريوا آ    قلت الحول اياهل املعرفه والبصاره

هنا آ رزاق قامسها قسم ابختـــــياره  وادخلوها من آ بواب البنا والعـــــامره  فا 

 واهل ال موال فهيم ل هل ال لباب شاره  حد بال كيل تسعى هل وحد ابحملاره
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 فاس تقميوا وخلوا لك يش يف قراره  فرق بني آ هل شاطي النيل واهل احلزاره

 هو يرد الغيار آ ويفتشل يف غيــاره  رهوآ عطوا القوس ابرهيا وشوفوا حوا
 ارهـهنذي جال جنح ليل الروض ابضوى   ابختصارهوامسعوا ذي بسط ال س ىن لمك 

 مايه آ ال معاين ماتسعها العبـــــاره  فانه آ نصف مبا قد قال عند اعتذاره

ال خلالع عـــــــذاره  سلموها وخلوا ش هبا واحلبـــــــــاره  ل هلها ماتصح ا 

 مايبا آ ال يدك الس يف رحب آ وخساره  اذلي مابدا انوى يف سفره التجــاره

 وقال رضي اهلل عنه
ن   واس تقرت سفينتمك ودارت بلنجر  مسرتوافيت والقلب اببقي ابهلل ا 

نك بلغت السؤل يف لك بندر  يف محى بدر ذي صيته يف البحر والرب  فايقن ا 

لكن آ وصيك خذ قويل وهمال حتري
 ا ىل قرص الرسور املنـــور غري ميم  1

 ك نه اجلاه من اليقتــــدي به تكرس  ذي عليه املراكب يف غـبــــهبا تسري
 قل لروح آ هل ال رواح الزكيه من احلر  فاقصد آ ههل وشف عذب اللام الفايق الغر

 لقا يف النقا من سفح وادي حمجرـل  ايآ م س يد مىت اعالم احملبــني تنرش

ن غري ماحد شاف رآ ى لك مارس  الوايش والشوش يذكريث الحيرض ح   مث ا 

 دامئ ادلهر العدا بسعد آ ل جعفر  دامه هللا كذا الزال ذا الوادي آ خرض

 وقال رضي اهلل عنه
ذا وافيت عذب اللام الغر  قرة العني ذي لواله للقلب ماقـــر  ايبن ديمل ا 
ن اكن يبغا املال من ميد متجر ماقاهل ومثهل وآ كــــرثفا ين آ عطيه   قل هل ا 

1
 

                                                           
1
 حتري الابفضل : خذ قويل ومه  
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د هل ال محــر وثنيه بأ محر ن م  ن نزيده عىل ماقال مثليه واكرث   وهللا ا   وا 

 مايه آ ال كام من مد قصفه مـدور  رـمن البحر والبوان عندي هل ادلنيا 

ان شوفها قل واحقر  يف شفايته مايه يف شفايته تــذكر  ا ي وحق هللا ا 

 ريت كل عني شافت ايكحيب اخملرث  حمرضفاحك هل مث قل هل ايزىه لك 

 اخلري والرشمن س بايبك ايذي بيده   كيف ابخمرمه يف احلمث يطوى وينرش

نه يف ادلايج لعينيك يسهر  وان قلبه عىل ذكرك وقالبه يسكر  وهللا ا 

نك آ كـرب  وان صورتك يف عينه مقره املصور ن شاد ابلتكبري قال ا   وانه ا 

 برد احلر ايابيه اجلبني املنــــــــور  تربد احلر وانت شف عاد مايعناك هل

 التعذر مفن حاهل كذا ماتعــــــــــذر

 وقال رضي اهلل عنه
 مفتشل مادريت آ جري هبا ل ي جمرا  ىل مسع والرآ  سامل آ مسيت بني الناس 

 مثل من جاته ادلوهل وجرته قهــرا  شفت نفيس تبا ميه وقليب يبا آ خرى

 آ ين عينيك شف مابني ميىن ويرسا  ا خرت قد حديدتك محرامث قالوا هل  

 بفتواي تدرىفافتين ان كنت ايسامل   قال آ ان بني ذا الثنــــتني ماقدر جترا

 خلين اندر من الغبه مبركيب وارصى  يكتب ويقراآ وتنشد وسل من ذيب 

 ذاك ذي فيه ماقلته من املدح يغرا  روح عند اذلي وصهل ابل رواح يرشى
 واعطين اليل يبرشين به الفني برشى  ليت شعري مىت شوف آ عذب البيض واطرا

 وقال رضي اهلل عنه
                                                                                                                                                                      

1
 ابفضل : فا ين آ عطيه ماقاهل وان ابلعطا آ كرث 
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 واحتفك اباذلي تبغاه كن عبد شاكر  آ وخرب ساربلغريب ا ن قىض هللا كل خبري 

 كيف مادارذي يدورون يف جمرى القضا   آ كرث الشكر هل وامحده تلحق ابل برار

 املعونه واال جبارعند مسه وسل منه   صبار وان بدا فيك مس الرض كن عبد

 واحذر احذر من الشكوى وضيق التضجار  كهف عزه جيريك فيه من رش ال رشار 

ن الفكل ابخلري والرش دوار  واعمل ا 

 انتظر نفحة هللا فانه النافع الضــار  وانتظر ماجتيبه ايعيل حمك ال قدار

 فكل تبدي يف العامل آ اثرلك دورة   يف مداره لرب العرش والكريس آ اثر

ابختيار اذلي يقضيه يف فاجر آ وابر
 حامك عدل يف من هو ا ىل جنه آ وانر  1

يثـــــار  نفع وارضارسامه من حسب ماتقتضيه آ    ابلعنايه وحمك املنع منه واال 

ىل النار والعار  ابلعنايه هدى الهادي ا ىل اخلري خيتار  واملضل آ ورد آ فراده ا 

 المتيزي فامي جرى آ وصارذا اذلي به رسى 

 وقال رضي اهلل عنه
 ذكرتين ليالينا بوادي حمــــــــــــجر  بن رجب ذكرتين مرشيق عرص قد مر

 من شادن غرشعب عامر رب  من ظبا  يوم طابت مسامران مع مك من آ مسر

 اكنه البدر ال وهللا ميني انه آ خفــــر  رب غر غرير زينه طرف آ حـــــور

 يف حماس نه عكل يف جامهل حتـــــري  ايحمجوب عن ذا تفكر آ ين هو منه

 لت الورد يف خده آ زهرآ وجال اخلد خِّ   ان بدا كل جبينه هو كام البدر وانور

 وامخلر يعرصيف ملا فيه شهد النحل   آ وتبسم تقول انه س نا برق غثـــــرب

                                                           
1
 ابفضل : ابختيار اذلي يقيض ومييض وخيتار 



218 

 

 ادلىج اغدرقلت وان نرش فامح الفتان   فوق عتقه حاكه ابريق من عسجد آ صفر

 ابلعباره والابلعني معنــــــــاه ينظر  ذا ويف حس نه احملجوب ماليس حيرص

 رال لباب واصغطار من مث طريه ل هل   والصحيح ان يف عينه ملن رآ ه مظهر

 القوم واخرببه وبأ مره ورصت آ درى من   للبصاير ولكين من احصــــايب آ برص

 مرسور مسرتمن هنا رست بني الناس   ابذلي فيه ايسامل من اخلـــري والرش

 مث قابلت به ماقبل وقلت هللا آ كـرب  ماالتفت لوبدايل مكل كرسى وقيرص

 وقال رضي اهلل عنه
 واعف عام مىض مين ويرس يل آ مري  رب وفقين ارشح يل بطاعتك صدري

 الوزر ظهريقيدتين املعايص وانقض   فانه اليوم ايموالي قد ابن ضــري

 منك ملا بدا يف ظاهري غيب رسي  العقوبه وانقطع حبل عذريوادركتين 

 واكفين رش خلقك واكفهم شوم رشي  فامح ايهللا هبا توبتك مسطور وزري

 فانت مايل ومأ مويل وكزني وذخري  واس تطعين وسايرين بتيسري عرسي

 واذلي ارجوه يف ادلنيا ويف حلد قربي  وانت ايهللا هجة وهجىي برسي وهجري

ال انت وحدك ايغىن لك فقري  عد توحيده لضجات قـــربيواذلي   مايل ا 

 وانرصف حنو غريك خاطري يف ممري  عنك فكريوان سهيت آ ولهيت آ وحار يب 

 فا ن رمحت انكساري اليوم ايجرب كرسي  تبت ايرب واس تغفرت من غري عذري

والصالة عىل امحد ماطلع لك جفري  فك عين وطول يف مراضيك معري
1
 

 آ محد احلامد احملمود كزني وذخري 

                                                           
1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 وقال رضي اهلل عنه
رب عبدك عىل اببك حىن ابفتقاره
 ابسط آ يديه يف ليهل وهل يف هنــاره  1

 منتظر منك ايغوث املساكني غاره  بك تعالق يشهد به دليك انتظـاره

 ضطرارهاب ء ايمن دعاايجميب ادلعا  تصلح الشان كه قبل يبدي عواره

 تفرح القلب ايهللا يل وفهيا بشاره  فادركنا وهيا بغـــــــارهمس نا الرض 

 علهيم س تارهوارمح املسلمني آ س بل   فان قدان كام املرشف عىل اال نكساره

 لهيب احلرارهواطف عهنم مباء عفوك   من كثيفات سرتك اياذلي عز جاره

 اللطف انرهآ حرقت ضعفهم ايواسع   فان كري انتقامك طال فيـهم رشاره

 عيب وارهواغفر اذلنب وارمح وان بدا   فادرك آ درك بكف الرش قبل انتشاره

 دارهـيف اليتميني والصاحل وقامت ج  وارع فينا اذلي راعى اخلرض ابعتذاره

 وانت ذي لك يش هل مكل وادلار داره  ذي رضاعيت ايهللا واللجاوالعبــــاره

 محمد ذي رفع هل منـــارهمن عبيده   مث خنمت بصىل هللا عىل مس تخـــاره

 وقال رضي اهلل عنه
 عىس معك عمل شايف اينس مي آ وخرب  نس مي ال طالل ايساري قبيل السحر

 وشفت نور املنازل رونق آ هل السمر  تكل احلجرمن آ هل ودي وهل مريت 

 املوت فهيا عكروذي هل آ عيان ملقي   غريب ال وصاف يل منه يغار القمر

 عليه لواكن قيرص يف جنـوده قرص  تعرض ومرخترج آ سهام تريم من 

 ونكس الرآ س وامعن يف طالب اخلفر  وقرص اخلطو واس تعطف وقبل ال ثر

                                                           
1
 ابفضل : جىث ابفتقاره 
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 يقع هل مقرفكيف من اكن مثيل هل   وقال حوش القيـــــــاده الوز الوز

ن جاته خيل خصمه دفر  ادلروب احترصوحيترص مثل من بني   يقر فيه ا 

 وهاج موجه وخال لك جلبه طري  الغرام اعتكرمفا معي غري يل حبــر 

 وقلت اينفس من قاوى قوي ماقدر  طرحت نفيس وسايرت القضا والقدر

 وبعد ذا اياذلي هل لك حمبوب قر  ومن بغا يف الغوارب يعترب مااعترب
 وقال ابلصوت جل هللا ماذا برش  وذي جسد لك ذي حسن حلس نه وخر

 وذي معاين صفاته حرن فهيا الفكر  وراك ايذي تصور يف مجيع الصور

 مهبوت مابنير املصـعد من املنحدر  تركتين قمي بني البـــــــاديه واحلرض

 آ يش بك ايمعرويل دعا داعي آ وقال   ول عرف الفرق بني املنفعه والرضر

 مباظهر من مالبيسه عىل لك غـر  دريت ماقول ايذي خفر بيض الغرر

 بزينه ان ذاك زينه وادعى وافتخر  واش هترفظن من شاع صيته مهنن 

ال غرر مبا اس تعاره ....وما العاريه ا 
 جفد عيل ايحبييب قبل رص املدر  1

 ا ىل حمياك ذي به لك ظاهر ظهر  وفصة القرب ايسايج الران ابلنــــظر

 والظالم اعتكرمفن هنا الشمس غابت   وقالوا انه عىل ذا ابلظـــهور اس ترت

 سوى ال ثر من حقيقه عيهنا واخلرب  ادرك مسعها والبرص مفاعىل البصاير 

 وقال رضي اهلل عنه
ىل الصبح مسره  قرص الليـــل فا ان ايعيل حب قرصه  قرص الليل واجعلها ا 

 وابسط آ يديك ا ىل من عز شانه وقدره  التعدي تغـــــــين مـــــــرة بعد مره

                                                           
1
 يف النسخ املوجودة دليناهذا البيت فيه نقص  
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 آ هل اللجا يف املنفعه واملرضهملتجا   اخللق مرهماكل املكل ذي هو مقصد 

 سهل قل هل معر ابخمرمه قل صربه  سهل للمنطرح من عني رمحته نظره

 ايهللا ارمحه واكفه شوم ذي به ورشه  قل صربه ومسه يف ذي ال ايم رضه

 فا ن ماهل عىل نقمتك ايرب قــــدره  ايهللا آ برد مباء لطفك ورآ فته حــره

 عبدك املنطرح ايهللا بعجزه وفقره  آ مـــــرهايالقدير اذلي ينفذ بتقديره 

 وادخل عليه املرسهفاس تجب هل ورف   ضاق به بره الواسع وابحات حبــره

 فان ماعاد هل مينه والعـــــاد يرسه  ابلرضا ايهللا انك رآ س ماهل وذخره

 يرسه وعرسهمرجتي الرفد فانك ابب   غري واقف عىل اببك بقهل وكـــــرثه

 الورى يوم حرشهوالصالة عىل غوث   العافيــه ثوبــــيه بدهل ونرشهواجعل 

 م ح م دال  آ عىل املشاهري شهره  ذي جباهه خيفف ثقل من حر ظهره

 وقال رضي اهلل عنه
ال من وقع يف الرشيره شابكه مااغبط ا 
 من غدت به وغيب يف غبهبا الغزيره  1

 الهيام آ لف سريهجيب لش من علوم آ هل   فانصيت يل وانبــــني عليش الرسيره

 هو وليىل وذي ساروا معه يف مسريه  الطريق الوعريهمن قصص قيس ذي مر 

لهيا وشافــــوها بعني البصريه  ذي اس تخاروا معى العشقه عىل لك خريه  جوا ا 

 حني يدعهيم ادلاعي ويرضب نفريه  مابغوا غري مامه فيه محـــــــوه وغريه

ريرهـــــماشكوها والقالوا هجمن ح  لوحيذف هبم يف سعريه جوا يلبـــون
2
 

 ريهـــــــوانيت اليوم سوييت خطيه كب
                                                           

1
 ابفضل : شاكيه  
2
 هذه الثالثة ال بيات سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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ن الهوى احرق ابطين زهمريره  داوين منه فا ين يف احليـاة الرضيره  قليت ا 

ن الشىك من ذي   والتكنان من ماطــــــره لوم  وعريه  احملبه نكريهوهللا ا 

 والفــــــوائد ملن اليتجر به خسريه  الكسريه عندان والسالمه منه مثل
ذا اذلي مالقينا يف املذاهب نظريه  ذي اس تخريهذا اذلي اعرفه هو ذا مذهيب 

1
 

 مامعي لش سوى ذا الشور ايمستشريه

 وقال رضي اهلل عنه
 ماكل اليوم ماعندك يف ادلير دوار  وتك مادارــراهب ادلير ماكل دير قه

 والقناين وقيناتك وعودك وال واتر  الطبل والزمر والطاروين عسكرك وين 

 ا ين ورى آ والك دوارــويهنم ويهنم ف  والغواين العنيه ابملـــغــــاين وال شعار

 وقت ال حساروانشد الرحي ذي هتفي عيل   ادلير ال اثرقص واقتص مهنم حول ذا 

 احبابنا اخبار قول ايطري هل عندك من  من قدامه وسايل عهنم الطري الطار

 بعيسه وهومارآ وحدى احلادي آ وعرس   ابلغوايب وال رسارآ وعىس الرحي تدري 

 آ ومسعت اذلي قالوه والقــوم سامر  بني ال خدارقلت هل جزت ايحادي هبا 

 كه آ نوارذي ترى الكون يل قابلهتا   حياكني ال مقارآ وبدت كل ظبامه ذي 

 حرن ال فاكرفهين آ وصلف من تفصيلها   بادين هل حارايلتكل الظبا ذي من ت 

ناكر  ك حسبت آ حلاظها فهين آ حسارا ن حلظن  آ وكشفن الرباقع قلت من غري ا 

 ماغري آ ان غاروايش من غري ذا ذي قلت   يف خدود الظبا النارماذلا املاء خيالط 

 الرآ وه ال غيارايهللا اسرته من ال غيار   من ظهور اذلي ريته هنايه من اظهار

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 رضي اهلل عنه وقال
ذا انحوا بتلحني ال شعـار  مطربه مايف املغنا عىل اهل الغناعار  ماعلهيم ا 

 تظهر آ اثر يف املغنا كام تظهر آ ثــار  فاهنا ايفضيضه للمحبـــــــــني دوار

 والرساير تسارهيا وتبدي لها اخبار  يف الربااي بدوران الفكل كيف مادار
 ايغليظ احلجاب الهيس آ وزاد اال ناكر  ماساروان رسى منه ساري يف رىب يم 

ذا سبنا جـــار  فا ن ماعندان وهللا لش بك تنـــــاكر  الوال نفتشل منك ا 
 قد رضينا مبا معنا ا ىل جنــــه آ وانر  خلنا خلنا عن قول اكن آ وجرى آ وصار

اختاركل وانت رح يف طريقك ذي قد هللا 
1
 

ن طعم ماء العيقه كام عذب ال مطار  مااملشارب سوى ما السكر مثل التساكر  عندك ا 

 مادريت ايش هو هو ابرد اللمس آ وحار   هو طيب آ وقارمامعك عمل طعم العشق 

 فادخل ادلار تنظر ايغيب مايف ادلار  لوعرفته بدت عندك ملن ذاقه آ عذار

 فا ن من حل واقطن فيه ماهو كام املار

 وقال رضي اهلل عنه
 من هنا الهنا القيته اليوم ابلسور  كنت هل دورايغريسه لقيت الزين ذي 

 آ نت معذورقلت ايبوس بول ا ن مهت فيه   ورقربه حني شافه انظري عند منص

 لك مرضورذي يداوي بريقه يف الهوى   مث انجيت ذي مييس به القلب مرسور

ال من النور  قلت س بحان من نباك ايمش به احلور  ماانت من طني ما هللا صاغك ا 

 ذي يثور من اجداث الرثى لك مقبور  كام انخف الصورآ نت ل هل الهوى العذري 

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس 
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 آ سقه ا ن جاك ايعذب اللام منك حمرور  الريت معسورفاغتمن ال جر يف منصور 

 التغري فديتك زينك آ وصيك حاذور  جورفا ن من يسقي العطشان الشك مأ  

نك اليوم ايذي به نقذ لك حمضور  آ وعىص صاحب الطورمثل خامت سلامين   فا 

 واصبحت ال رض عنده كها مثل ال ظفور  ذي هبا طاق موىس لك قاهر ومقهور

 وقال رضي اهلل عنه
ن بغيت ادلهر  مل من اخلوض فامي خاضوا الناس يف امره  مينحك دره بن خبيت ا 

ىل مينه   من صواب آ وخراب آ وصيك مل منه مره ن خذوا فيه ا   خفذ فيه يرسها 

ال وتلقيه عــــــــربه  والتنظر ا ىل الغري نظرهواش تغل به   الترى ماترى ا 
 فا ن يف السري يف مرساه ترسي املرسه  امش يف اذلكر همام رست يف سري ذكره

نه من عدى فوق قدره  آ مش وحدك وخذ حدك ولو فيك قدره  التعدي به ا 

 وادرهفشف فيه والعجب يف زمانك ذا   مارجع بعدها آ ال يف ندامـه وحرسه

 واحمتلت املشقه يف شفايته وامره  من حصبته وراعيته وجريت جــره

نك برآ يه يف مراعيه تــــــدره  مادرى بك والراعـاك يف وزن ذره  يبغا ا 

 غري تدخهل وارشب من عقيقه ومره  التوارى مىت ماهاج تيــــــــار حبره

 آ نت يف حيث مايرىض وهو حيث تكره

 وقال رضي اهلل عنه
 مادخل يف حسايب ذا من اول والآ خر  رـقرة العني ذا يش ماخطر يل خباط

 مااتفقنا عىل ذا ايكحيل النواظـــر  الوال كنت ظنه فيك ايرمي حاجـر

 فا ن يل فيك ايذي قدحسر لك ساحر  واترـــاياببيل الف ويش ذي قد جرذا
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 ظاهرظاهره وامر ايدايج احملاليل   رـظن جيد وامل طايل وقديل مواث

ن الفكل ابلعشق   طول به بني عشاقك واكبر واكثـــر  يب اكن دايرواحلف ا 

 مايعاين واليل ايحبيـــــــيب مناظر  وان حمكي ورمسي عادل آ واكن جاير

 عىل لك فاخرواهكل اللك ايفاخر   رـيف القرى والبوادي بني ابد وحاض
 مبعناها كبار ادلفـــــاترمنك واملوا   وجوا ابلبشايرذي اوعدوين بذا ادلعوى 

 واخملال اذلي خــــايلت نوه مسامر  الومه قارص فاخلفت يب ظنوين واصبح

 ت عليه ادلوايرار قل يل ايش اذلي د  فان بغيت الثنا والصيت بني احملارض 

 يف طريقي واليل يف مسريي مساير  من س بيبه وذي خالين آ مسيت حاير

 وانت فهيم يف املسمر كام البدر سامر  من جامعيت ذي قد سامروين بسامر

 وقال رضي اهلل عنه
ذا غيبت قل   ايحياة النفوس آ خطيت حل الزايره  اصطبارهغبت عن من ا 

 منك شارهمااذلي الهاك حىت مابدت   فاحك يل اياذلي قلبـــي حمهل وداره

ليك ماجاب آ ماره  ليش ذا اياذلي اكنت زليخا وساره  لك من راح منا ا 

 فان رعيت الوداد آ رسل بريد البشاره  تس تيض من قدمي ادلهر من ضو انره

ذا جاان الـــــــربيد احلراره  ايدرك فان ثوب الصرب بني عواره  عل تربد ا 
ن ان  واصبح القلب صاري يف غبب اال نكساره  ارهـهضت منك غماينجيه غري ا 

 مسريه وجاره فاجر جمراه وارجه يف  يف جعل ايعيل مايعرف الضمي جاره

ن مل يقع عارك كام قده عــــاره  التفارقه يف ليـــــــــــهل وال يف هناره  فانه ا 

 عد كني من صقعته خيرب ديـــــاره
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 وقال رضي اهلل عنه
 ذكرينا داير احلي ذي حولها احلور  نسنيس ايغنميه واذكر حـد مــــذكور

 حمثها عندي كام جانب الطوراذلي   الرس منشورهنا ـالبالد اذلي يف طي

 عىل آ اثرمه دورذيك دار احلبايب ذي   والقطن والسور بني عرشان و الشجنني

 واذلي من عيون اعياهنا ينبع النور  النور مذرورذي عىل اوطاهنا واعطاهنا 

 واذلي مه مرادي عند ماجند آ وغور  فاعلمي ايغنميه ابذلي آ ان هبم حــور

 ول خطي والثورمحل ل هنض من اثقاهل   منك محلتين ايقرة آ عياين القــــــور 

 جنح دجيوروان بدا الصبح ظنيت الضيا   بوسواس مسحوروان رسى الليل ساريته 

 آ ومىت هللا ابيفتح لنا ال عني العور  اياهل هينن مىت ابينجرب لك مكسور

 تنقيض ال عامر واحلال مس تورعلها   فالهرا اياهل هينن علها تصلح املور

 وقال رضي اهلل عنه
 الضيق مابني ال ضباريف املضيق الضنك يف   سامل البارح آ عرض يل مرتف وان مار

 ذارحتمك حتذر ومايل من قىض هللا   قلت ذا يش ليش هللا جيمل وخيتار

ال ان ذايقرص ابل عامر  وارـابن مثل املدور منه يأ يض ابل ن  عاد يل معر وا 

ذا سار  يف النارآ حرق اكن كبدي و  كيف لو جر  سار والقلب يتبع يف مسريه ا 

 اياهيف القدر ايغصنا س نق زين ال مثار  قلت يف حفظ ريب ايرحمي التخطار

 مابدا فكه البارق وهذالل ال مطار  اريف رىب ربوته يطرح عىل رآ سه الن

ذا محيت هل  يـرتعي لك طيب قط مايطعم القار  الشارقه اثر يف مبيته ا 

 مثل خيل السعيدي ذي شامرخيه آ طوار  ش به ايمن حماليهل مثانني زمـــــــــار
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 غري ماجاه من كنبايه آ ومن مليبار  يغتذي ابلندى ابطياب من لك عصار

 يوم التنفع احليهل والتنفع آ عـــــذار  ايهللا اسرت علينا يوم هتاك ال س تار

 ابرخبت من درمهه جايز وايويل من 

 وقال رضي اهلل عنه
 ماهنا حمك القايض نفعين والمـــري  ايبن سكران مامنصف من اهل التاكبري

 غري ماسور يف هينن كامذا املأ سري  هنا سريالوال اطلقين هللا ايعوض من 
 سقن بويش ومن ديم صبغن احلوافري  بني رسيج مغاويررحن يب خيل ظلت 

 ذي هلم يف قبايل ال رض مره مواثري  بق عقيل احملاضريقلت الحول ايس   

 والبوادي من الغارات قدمه س بارير  اهل ادلواويريف القرى ذكرهن دعوه ويف 

 قول هن خيل من ابب احلىك والتفاسري  وادلروب الزبينه مثل دريب حماصري

 يرواحلقيقه هن آ قوى بأ س واكرث عصار   لذلي مامعه خربه ولوهن خمابــــــري

 اهل البواشري ال البنادق تروعهم من  اخليل من ذوالك اياهل التدابريوين ذا 

 ريماهن آ ال وسط ال كباد مهنن تطايـ  الوال من ذرهبن يسلمون اخملـافــــري

 لذلي ايعوض ماهل يف آ راضنا خري  فاشك مايب ا ىل الضامن جبرب املاكسري

 ماتنجيك منا املعاذيرقل هل آ ين انت   عبدرمحن ذي ابمسه تقال املقامــــري

 ويش عندك وذا ابخمرمه قده يف البري

 وقال رضي اهلل عنه
 قل هل آ علمين اين آ هل املعامل وال اثر  خيل الربق ايمقري وخذ منه آ خبار

 هو بداكل وانداك آ ولقيته وهو مار  واحك يل آ ين براق امحلى رونق ادلار
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 وان يف التخبارقل هل ا ين مىض معري   آ ومسرتوا وبني كل مغيضات ال رسار

 الوال ساير الركبــــان من ثــم س يار  عنــه ماريت من ربعه ربيعا والجار
 قال ههيات ايابخمرمه عادان غـــــار  شت ال ذراره عن ملغري يل  جيت ابس تع

 قلت ال وهللا اخلالق وان احلالف البار  مااعرف اليل تغزل به وهتذي ابل شعار

ن ذي الطري ذي قالوا يف   ذي يسمونه العنقا فلوطار ماطـار  اجلو طيارا 

 ماظفربه ول درك منه يش غري تذاكر  يف شفايته لويفين طويالت ال عامر

 ارنيهل آ حتاىل الفكر يف فا ن مك ما تغ  فافتكر عاد فيه آ وخل منك التفاكر

 واندهش فيه بني النور ذي راه والنار

 وقال رضي اهلل عنه
 ودوروا به ادوارذي عىل جانب الوادي   ايبن سكران قل ل هل الهوى طوفوا النار

 وخلوا التس تارواظهروا ماغيب مهنا   واشعلوها وش بوها عىل رمغ ال غيار
 ل اثرـره اثآ  اتبعوا قيس واقتصوا عىل   املسري اذلي سارواتبعوا قيس ليىل يف 

 واحذروا عند لوم الالمئني التعذار  واخلعوا يف خالعتمك جالبيب ال س تار

ان تركنا دارمك اياهل ذا ادلار رمك والرش ال رشار  قولوا ا   مانبا خري خــــيــر

 يف طريقه ورى ركبه وبرعه ومزمار  مانبا آ النتابع راعي الطبل والــطــــار

 دار يف دير دواره عىل كيف مادار  وان دخل سايق العشاق به ربع خامر

نه ايعوض خري ال خيار  متخالعه فضيحه والعــارمايرى يف   غري يف ظنه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ابلسعاده وبأ سواس السعود القريره  ايمدير الفكل عادك لنـــــــا ابتديره
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 بني بيض الثنااي واخلدود النويـــره  والصفا ذي رشبنا عذب غيهل وبريه
ذا ابدت يف ادلايج غررها املنريه  صابت آ مقار ذاك الليل مهنن غريه  ذي ا 

 قلت للربق رد الصوت ايمس تعريه  واجنلني املبامس يف الليايل الغــــديره

خطريهيف طريق الهوى واخطار فهيا   هللا القا لهن دوهل وصولـــــه وسريه
1 

 ماجترب ولو جاهن جبــــــربه وخريه  لك كرس يرى هل يف غبـــــهبا كسريه

 عندي آ صناف مبدا اعالهمن والرسيره  ا ين خبريهمذههبن  سلين اس تفت عن

 ماهو آ ال رسى من رس عني البصريه  واملدام اذلي داره علهين مديـــــــره

 يف مذاقه وترايقه ومبــــــدا عصريه

 وقال رضي اهلل عنه
 وايش ذي ايمعر غري معانيه وامره  ايبن حيىي ورى نو الهوى فيه فـرته

 واكرث اخملتلف مابني بدوه وحرضه  عىل ذاك آ هل بره وحبرهابهلل انشد 
 عل يفتيك مفيت كيف نقضه ومـره  واس تدر يف مجوعه وادن من لك حرضه

 آ ويرد بك موارد ماه حلوه ومـــــره  آ ويبني عليك آ فات بلــــــــــواه مره

 ورشهآ ويدكل طريق آ نواه خــــريه   آ ويرويك مارووه مـــــــــرسوم رسه

 فيه قدرهفان وقع كل دليل آ وصاحبا   آ ومتزي برآ يه بني نفــــــــــــعه ورضه

 اتبع هل والزم ابب برده وحـــــــره  يروي الطالب الراغب بديره ودره

 لويبا انه جيرك مثل خيط اجملــــره  واغد خلفه ورح فامي حيبه ويكـــــره

 قل نعم صدق وان عاينت ابلعني صغره   التعابيه وان كل قال ذا الفيــل ذره

                                                           
1
 ابفضل : واخطار وطام خطريه 
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نه ذهب ايبين ولفه ورصه  قه وذرهـدح وان دحق خذ تراب آ اثر  احلف ا 

 فوق هامتك واطرح لك دعوى وكربه

 1وقال رضي اهلل عنه
ليك قــــم قرب القرطاس ايبو معر  ورس خترب فا ين جيت كل ابخلـــرب  ا 

 حاجر واحملاجــــــر زمر لقيهتم بني  لقيت عشاق ليىل يف قصاصة ال ثر

 ومر حاديه حيدوها دريت آ ين مر  فقلت ما الشان قالوا ركب ليىل عرب

 والمعي عمل ابلرحلــــه وال املس تقر  فقلت ال وهللا ا ين غبت ايمن حرض 

 ابب الظفرالرح عىس ان السري  فسريوا  والبسري الراكيب يف وطا آ ووعـــر

ذا رسان بربد آ وحبـــــــــر  روضوء القمنساير الشمس الابنت   والنبايل ا 

 ذا السفرفقالوا آ ما انت مانبغاك يف   مع من صربونصحب الصرب حيث هللا 

 وقد عرفنا مرادك ايقلـــيــــل البرص  لنا نظر يف سفران وانت قدكل نظر

 رـوجيت تبغا اجلواهر يف ماكن البع  زرعت ماغري زرعك ماوقع هل ثــمر

 مثل املطرفصحت واس بلت دمع العني   فان سريتك معنا خطرتنفس الساع 

 تسمعوا عذري ا ين قد قطعت الوتر  من اللغيبه وقلت اسعوا ا ىل املعتذر

 وشب انره وحني اس تلهبت واعتكر  وجيت ابلقوس للحداد حني ابتكر

  والس يف الرهيف انكرسوبعت مطريق  وسط الرشررشاركريه طرحت القوس 

 فقالوا ان كنت صادق رس وجرالقطر  املصعد وال املنحدروالبغيت آ بغي 

ن   ا ىل ورى وابق حىت ايمعر ختــــتـرب ذا عرفنا ا   كرسك ذاك ال ول جربا 
                                                           

1
اكن س يدان احلبيب اال مام معر بن سقاف حيب هذه القصيدة ويستشهد كثريا بأ بيات مهنا ، واكن   

 .ان احلبيب عيل بن محمد احلبيش حيفظها ويستشهد جبمةل آ بيات مهنا . ه نسخة ابفضل س يد
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 واليداخكل فامي جاك مهنا جضـــــر  ورصت ماعاد كل يف غري ليىل وطر

 فمث نبغاك تصحبنا خلــــــري آ ولرش  والتقول ان ذا يسهــــل والذا عرس

ن روع خبتك عند ليىل بدر  ومانويته تنويناه حبـــــــــــــــرا وبر  ونعرف ا 

 جتربوين عىل احلالني مااحزن ورس  الرشيطه رضرفقلت الابس مايف ذي 

 وتعرفون الوفا واههل ومن قد غدر  ويه تبني والبد املغبا ظـــــــــــــهر

 اثين اثنني خري البرشوماحوى قرب   يف السحروحرمة البيت والطواف به 

ن ردت اياهبىى ابهيات الغ  خالفها حل بني البـــــــاديه واحلرض  ررـمحمد ا 

ن بدت من حمجرمك   والتعلق مبن حل الشعر واملــــــــدر  لعيين احلجرسوى ا 

 من املعاين اليت حارت علهيا الفكر  وابن يل ماتـــــــوارى منمك واس ترت

 وقال رضي اهلل عنه

 عشــــيه بك س وداره  سويقي احملــــبــه سقاين

 وفتـح يل آ بواب داره  سقاين مليح املعـــــاين
 بعينيك يف خري شاره  وقال ادخل ادخل تراين

 وقبلت حمضة جــداره  فلبيت ملا دعـــــــــاين

 لواهب عيل كري انره  وجيئته والان معـــــاين

 البشاره مشاوف رسول  وظليت ابلباب حـاين

 نزيهل وعبــده وجــــاره  عىل الرتب بني املباين

 معه خرب هللا دايره  موحده من شاف اثين

 دموعي عىل اخلد ماره  قد هللا حببه بــــــالين
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 بعذهل وكرثة هـــــذاره  ومن الم فيه آ ونــهــــاين

 خسارهعندي  فوائـده  نظرته عــــــدو وشاين

 ولو شط عين مــزاره  الغـــــواينآ ان عبد مري 

 وماالقاه به يل عبــــاره  آ ان هل ولو مايــــــــباين

 رعى هللا حبييب وجاره  رعاودي  آ ومارعـــــاين

 ولو هو يشب احلراره  فشلوه اياهل املــغــــاين
 تقع منه رده وغـــــاره  عىس ذاك ذي قد جفاين

 آ جين مثارهويفسح يل   ويطلق عقود امتـحاين

ال الـزايره  مفا مطليب والــــــــامتين  من الغايل ا 

محمــد رسول البشاره  وصلوا عليه الــــــاميين
1 

 وقال رضي اهلل عنه

ني يف دارهوانم كــــ  ايودل عامر رسى ادلايج
2 

 سهرت ليـــــيل بسامره  انموا وقاموا وانساهـــــر

 وشب يف ابطين نــاره  هيجين الليـــــــــهل املغنا

 ا ىل اذلي قليب اختـاره  وراع قليب وزعزعـــــين

 وحب فوق الرثى اثره  ا ىل احلبيب اذلي حبـــه

 وفيـــــــــه داره ودواره  وهل حمبه وسط قلــــــيب

                                                           
1
 هذا البيت ال خري سقط من نسخة ابفضل  
2
 ابفضل : ايبن عامر 
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 ذي ترشح اخلاطرآ خباره  حيا هللا الليـــــهل الوادي

 امطارهعلوه وسفهل من   وادي ابن راشد سقاه هللا

يسقي مواطيه واوعاره  الفارقه وابـــــــل الومسي
1 

 من الربــــيده ا ىل القاره  وخض ايمعرب املغـــــنا

اذلبر والنخل وآ بـــــاره  ومن مقيـــــبل ا ىل جايت
2 

 جنود مرماي واغـــواره  بور اليت يف نواحــــــــهيا

 واوطارهومطلب القلب   يه الغىن واملىن كــــــــه

 ومرصان ذي لـها شاره   نعم ويه جنة ادلنــــــــيا

 بصفو قليب من اكداره  مىت الليايل تساعـــــدين

 حبـــــــق يس وارساره  ايرب ال رابب آ ان ساكل

 هماجـــــرينه مع آ نصاره  محمــــــــد النور واحصابه

 وحط عن ظهري آ وزاره  يرس لنــــــا ايهللا اليرسا

 بعني ابللطف نظـــــاره  ومجل احلال وانظــــــران

 وكن لنا وارسع الغـــاره  والتلكنا ا ىل انفســـــــنا

ذا التجينا ا ىل بـــــــابك  وجللج اجلار من جـاره  ا 

 ومزق اجلدل بأ ظــفــــاره  وعضنا ادلهر بأ نــــــيابـه

 صـــبارههبا وال النفس   فليس ايهللا لنا طاقــــــه

 لقةل البأ س واكــــــثاره  والعــــــــــــددان وعدتنا 

                                                           
1
 ابفضل : الفارق الوادي الومسي  
2
 ابفضل : ومن مقيبل ا ىل حبان 
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 فالعدمنا تنــــــــــظاره  سوى انتظار الفرج منك

 هنا محى خبت من زاره  وحسبنا ا ن حص ذا منــــا

 واثين اثنـــــني يف غاره  بصدق واخــمت بذكر هللا

ارهانصـــنه مع هماجري   مع قرابته واحصـــــــــابه 
1 

 وقال رضي اهلل عنه

 وقال ا ن شب الهوى جار  صبا القلب اياهل التصايب

 وبني مغيضـات ال رسار  ونوه مبااكن غـــــــــــايب

 مبا فيه من غيب واضامر  وابت املنايب ينــــــــايب

 قليال وخذ مين آ خبــــار  فقف ايحويدي الراكب

 آ مسيت حمتــاروخالين   ا ىل اليل صبامه صبــايب

 مــــدور ورى لك دوار  من ابعادمه يف حـنــــايب

 من البني يف ابطين نـار  ال اياهل ودي ترى يبآ  

ومه يف وسط حبر تيـار  كام ذي يف آ ي اجلاليب
2 

 مع الرحي يل دار به دار  يقايس ال مور الصعايب

 يف امواهجا حمك ال قـدار  عىل ذا اجملاري جرى يب

ذا مر   وشفــــتـه حيب التس تار  يب صب صـايبا 

 لعشقته من خوف اال ناكر  يواري ويلقي خمــــــايب

                                                           
1
 البيت ال خري سقط من نسخة الس يد سامل العطاس 
2
 ابفضل : وهو يف حدب حبر تيار 
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ن ذاعــــيل عار  دعيته لفصل اخلطـــاب  ورويته ا 

 اياهل ذا ادلارمن آ بوابنا   وفتحت لـــــه لك ابيب

 اذلي طاركام قيس ليىل   وجيته بنص الكتـــــاب

 وقصيت مالــــه من آ اثر  من اههل مطار العقـــايب

 تكرث علينا المتهـــــــــتار  فالايغليظ احلجـــــــايب

 جمانني هبــــالن واغــرار  تقول اهنم يف خــــــرايب

 ورى لك ساري وس يار  يسريون مثــــل الالكيب

 حلف وان ابرااهبقسامه   مفا واذلي انشأ  السحايب

 طريق الهوى عارواليف   عىل اهل احملبه عتــــايب

 وقال رضي اهلل عنه

 وامست الليهل ادلنيا لها زهو وازهار  هب نود الهوى والنــو ايحصابنا اثر

 غاب واحتارهو عىل ومهي آ وعقيل هنا   قلت ايعني ما هذا الفضا كه آ نوار

 ال قداروساقتك  ردك هللا عىل رمغك  قلت الايعيل ماريت ك ن الفكل دار

 عىل ديرها آ سواردارت ماذه  السور ذي   واغلق عنك ابب التكدارفانرشح عاد 

 وين عادك تبا ماعاد يرحبــــك دوار  من عزوم آ هلها ذي عندمه منعة اجلار

بن مابني ذا ادلارين يف ظلهن دار عند اثبت وآ بو ريس وذا خري ال شوار  ا 
1 

 والشمس ذي بني ال مقار مه س نان آ هلها  عند ذي مابدا يطرق منازهلم العار

  دويالت ال اثرذي يقصون ابلس بق   مطلب الثاربني رؤس آ ل عامر عندمه 

                                                           
1
 هذا البيت والبيتني اذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس 
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ن لوال س بايـامه هتاشل ابل عــــامر  وهللا آ ميان حملوفه من آ ميان ال برار  ا 

ن بىن بيت يف وادي والدار دوار  من قنا فرع ا ىل مأ رب  وجحر ابن دغار  ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 مرفهيا وقدها اليــوم ابلنبت خرضا  العني مر الس يل يف قاع غـــرباقرة 

 كيف يذراال املربي وال اذلاري درى   خمتلط عش هبا يف شوكها ماتـــــــربا

  خري واخطا الرآ ي يف لك مارآ ىامنآ ي  ماهو آ ال يدير الفكر مابــــني ال ذرا

ذا  فاحك يل اياذلي حسن الثنا فيه يغرا  رسان وال فاق غدرا كيف نلقي ا 

ىل القلب مرسى   من يطرب بنا مصعد ومن هو حبدرا  آ ي جنم عىل ضوءه ا 

 دلنا الرآ ي ذي مافيه ايسؤيل آ خرى

ذا هبت صبا القوم نرصى  علنا نفهم املقصود منا ونــــــــــدرى  آ وعساان ا 

 من لبس ملحفه غربا فرا الغرب وافرا  فا ن ذا وقت جمراان عىل خس جمرى

ن قبض مس بحه واقبل بال قلب يقرا  قال يل مزنهل داخل وهو قمي بـــرا  وا 

 ل دركوا ذلة ادلنيا والفوز ال خــرى  فاحتلقن اللحا وامسوا يف الفتنه آ رسا

 وقال رضي اهلل عنه
 من دار يف دهلم حارحرت يف الناس يل   ايبن سكران آ ان بني الشفا اليوم والنار

 تارـ ماهلم صدق فاهللا ايبن سكران خي   وس اميمه آ غيـــــــارشفهتم يف طبائعهم 

لهيا ويل فهيا دوايـر وآ دوار  حب هيـنن ويل فهيا مواثري وآ ثــــــار  جيت ا 

 فاعتكس ال مر حىت عقنا مهنم البار  اببسط آ مال يف هينن واببين هبا دار

زوارا ىل غري من شافنا مقبل   ال اذلي حب رحب يب والاثر يل جار  حنوه ا 
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جيت هينن ويف خاطري اببين هبا دار
هنا ادلمنه الربكه همال آ هلها آ رشار  1 ا 

2 

 ايهللا اجعل هلم نقــمة ختلهيم آ نبــــار  ارـــــابعاكبه وبن ديمل وال حنف وابلن

 ارــايهللا اليوم التبقي عىل ادلور دي  فانكروان ولك من انكر آ هل التــنــــاكر

رموين وان مــــــــار حرقوين وآ ذوين
 يل رمتين مرامهيم بال نبل واوتــــار  3
.... ........................   غري حسار
 ابب التثوارقلت اياهل املرايم آ يش   4

يـــــــــــثار ال ملن ال هل ا   العابر املاروانمت اطلقمت الس بق عىل   مايليق املثار ا 

يدهللا عىل لك من جار  مالباخمرمه حرمه ول جىن والعـــار  جور ايقوم فا 

 يف مرضه والقرب ا ىل اببمك ضــــار  يف حاممك ول س تغرا عليـــــــــمك والدار

ن اخلطا منمك عليه آ كرب العــــار  فا ن جتيمك بذه نقمــــه ختليمك آ بــــتار  وهللا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 رىكام النبل تبـحال ماحال والعشقه   ابل حوال تدرىيل الران ريتك ايكح 

 كت ابلصاع والهاره والعاد مرصا  زدتنا زدتنا فوق اذلي اعتاد وارضا

                                                           
1
 هذا البيت والثالثة ال بيات اليت بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
روي آ ن الش يخ آ محد بن سهل القدمي اندى الفقيه معر من الربزح حني بلغ يف هذه القصيدة ا ىل  

هنا ادلمنه همال آ هلها آ رشار . قائال هل : خص التعم ايخمريمان ، فقال : ابعاكبه وبن ديمل  قوهل : ا 

بيت ومه اذلين آ ذوا وال حنف وابلنار ، وآ ل ابلنار قبيةل هبينن من ال ربع القبائل اذلين ذكرمه يف ال 

الش يخ معر ابخمرمه ريض هللا عنه يف بدل هينن وظنوا به الظن السوء حىت ابلوا هل آ ربعة يف قهوة 

ليه ليسقوه مهنا ، فقال هلم : آ رشبوها آ ان ممسك ، آ ي صامئ ، ولكن آ نمت ارشبوها ،  وآ توا هبا ا 

يقول : جيت هينن ا ىل آ خر القصيدة . فرشبوها قهرا ، فقال : لقد آ سقينامك بولمك ايش ياطني ، وآ نشأ  

 اه ، من نسخة ابفضل 
3
 ابفضل : جرم اهل اجلرامي ذي رموان وان مار  
4
 هذا البيت غري مكمتل يف نسخة الس يد سامل العطاس وساقط من نسخة ابفضل  
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  البحر يل ماطاب يل فيه جمراريس  ريب اليوم عوضين بذا العرس يرسا

 ن ويرساـمن تعاكر رحيه يرضب آ مي  يب طاع وارصىالصفايل وال الرابن 

 عىل لك حبراذاك حبر الهوى يطموا   دراـــــــمر يريم بنا صاعد ومره حل

 راـذاك حبر الهوى رواين املوت هج

 وقال رضي اهلل عنه
 رب مابيننا موعد وانصوم واقرآ  

ننا ضيف عندك ما من الضيف عذرا  راــرف حبايل والتلقي خصومه ونك  فا 

 اياذلي منبته مذراه من خري مـذرا  ما يف الضيف ايالهركول بيع ومرشى

 التعذر والتوعد ا ىل مره آ خــــرى  دراـــــاياذلي هل عىل اخلرد معزه وق

 يش هبا امحر ويش مبيض مناصف وصفرا  الظل خرضاكيف عذرك وروضاتك هبا 

 خمتها رب الهتتك لنا اليـــوم سرتا  راــمن جناه اغتمن زاده يف العمر مع

 عرشاواحلس نه تضاعف ب وعدك العفو   فر اذلنب والزهل وعظم لنا آ جراـــتغ

 وقال رضي اهلل عنه
 وين يب وين معد آ ين ابقع وابصري  سريــ م وتف ــــم وهــــسامل القلب يف غ

 احلمث والبريساحة  اعرتض يل مرتف  طريقي وان سريجيتك اليوم جازع يف 

 يف جفوج اخلــــال ماميتـنع ابلبـواشري  مثل من عارضته اخليل مص احلوافري

 زعفران القواريرحتسب انه يشل من   الندا والتخاشريدلن ال رايح واطياب 

 الطويل وقع شاهر والفيه تقصــري  والبصيهل وماء الورد اذلي يف احلناجري
 مغتذي ابلندا س بق ذويبه زمامري  غري حسب الغرض قدره خالقه تقدير
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 اكهنا يف لظى كريعذب خليت كبدي   النوب هل مريآ نت مري الكواعب مثل ما 

 التسوي بفعل الظمل واهل املناكري  احلنط والكفافريراقب هللا يف قبل 

 والصالة عىل من دمر الكفر تدمري  غري ل هل التاكثريقرص ال عامر ماهو 

 ليةل آ سمل معر آ مىس النيب يف تباشري  اكن يأ ذن يف الزيرابلصحابه وهو قد 

ريــــــــآ شهر ادلين ملا كرب هللا تكب
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
 سمل ال مر ايسامل وخل احلــــــراره  تأ تيك مك من بشارهسامل اصرب فهىي 

 والكرامات حتصل ماتسعها العباره  خل ذا الكون ايبن آ محد عىل هللا مداره

 يوم قالوا لنا الزيدي توىل شـــهاره   ارهــــعاد رب السام يعطف علينا بغ

 واجعل الس يل ايسامل يعدي املناره  واطف انرهايهللا اكفه وجنبه آ رضنا 

 واحملول حيول والعــــرب يف بشاره  ا دايرهدر ـــيف شوارع ترمي الس يل ع

 وقال رضي اهلل عنه
 كنت بك حادي آ هل العشق يف لك جمرا  ارر ـــــــــعذب اكنت ليالينا بلقياك غ

 مث ذا احلني ايوارث بثيــــنه وعفــرا  رآ  ــمقمن قرآ  مهنم مقرا قريت آ لف 

 ريت جرح احملبه اياهيف القد يربا  راـــمن ثيابه تعبه اياذلي من ظفر 

 آ وحيول ضيا غرتك ا ىل غره آ خرى

 وقال رضي اهلل عنه

                                                           
1
 ابفضل : آ شهر احلق ملا كرب هللا تكبري 
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ذا اش تدت آ صرب ذا هللا شد احذر تقع هني احذر  سامل اصرب عىل البلوى ا   كن ا 

ــ التظ التظهر عىل نفسك عنا   كن عزيز آ رسل احلفار للقرب حيــفر  هرــــ
 البد انك تقول آ ان عىل املوت ماقدر  خري كل خري كل من قتةل الرخص ايغر

 مااعرس الليل ريت الليل ماعاد يغدر  وابرص احلب من عادته يف الليل يسهر

 قد معي عمل ذا ماعاد بعدي خمـرب  ريت ذا الشمس يف كبد السام ماتصفر
 مالمتك واقرصوانت ايعاذيل زد يف   الليل لك جيرجرسالف آ هل الهوى يف 

 مامعك مامـعي ايعاذيل زد وكــــرث  ا مقرصــــوالق ماتش هتىي البني ما ن
 حمتجي ملتجي مطروح ل هنض والقر  آ نت يف عافيه مطلق وان مااقدر آ شرب

 مشمر رخصه وذهليهل ومن بني خ   يف حروب الهوى من جا لقيين مشهر

 مااشيك والفرقيد مرقوم يف سايقر 

 وقال رضي اهلل عنه
 واشرتى ابحلسينه شقف معيوب اكرس  ايكر ب ابدلايعيل قل ملن ابع اجلب

 الرآ ي ذا رآ ي عاثرخبت مااحسنت يف ذا   هل دواكرــــــواليواقيت خذ فهيا جبه

 صايرا ىل آ ين مامعك عمل ماتدري   غرك ابليس ابعك بيع مقمور خارس
 واندفن مثل ماحد يندفن يف  املقابر  فادحن ابليس وامح امسه وخالف وانكر

 الترى بيهنم ذاكر والكل مـــــذاكر  اليقع يف عيون الناس كل رمس ظاهر

 ال ول وال خرخرية هللا من آ هل الكون   آ كرب ال اكبر قد قالوافهم الرس ذي 

 مايتصل ابلرس من اكن سايرفا ن   مكن اكن عابركن ك نك غريب آ و كن 

 يف طريق العــبوديه واللــــه مساير  غري عبد هللا الساري بصدق الرساير
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ال ابلغ  ــ منه ماعاد ا  هو بال هو عىل ايهو زمانه مثابـر  نا فيه دايرـــــــــ
1 

 وقال رضي اهلل عنه
دائـــــــــرمنه ماعاده آ ال ابفنا فيه   ايبن سكران هل للبني واايمه آ خر

2 

 آ وتبا آ نه يبا يريض احلبيب املهاجر   هو بال هو عال ايهو زمانه مثابــــر

 آ ويقـــــول ان دار الود ابلود عامر  يف شعب عامرآ ويواعد جبمع الشمل 

 فاحك يل فان عقيل ايبن سكران حاير  آ وعىل منحىن سامر تطيب املسامر

 طريقي واليل من جامعيت زائريف   واليل مسامرمامعي رآ ي يف نفيس 
 ادلار دايرغري مثل اذلي هو يف ورى   آ وكنت حارضمااذكر ان كنت عهنم غايب 

 قلت ماهو كذا ايآ والك ذا حمك جاير  بني ابحات بلوى يف غبب حبر زاخر

 صوت انيرواجلفا الرصف بني آ هل الصفا   السوق ابيرمن حمك به وقع درمهه يف 

 اياهل جرب الكسايرواجربوا ضعف كرسي   رــاياهل البصايانظروين بعني الود 

 فان مايرجتى للضيـــق يوم املعارس  اهرـ آ وشفتوه ابلعني ظا ن غيب عين

 عندان ان الشفاعه مث ل هل الكباير  واملثل قده سايرغري ال جواد وهللا 

 وقال رضي اهلل عنه
 تدخل جالب املسافرايهللا آ قوه عىس   الرحي وازرهبت النود ايرب اجعل 

ان نبا حايه تقطع ال انجـــــر  آ نكره يل َهب فاترفا ن قد يل زمان   ايهللا ا 

 هب ل هل الغرام الرحي ال ول وال خر  ال س ياف زاخرمييس البحر مهنا بني 

                                                           
1
 هذين البيتني سقط من نسخة ابفضل  
2
 هذا البيت واذلي بعد سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  



242 

 

ذا فرقــــهن املوج خارس  رـلوتروح اجلالب آ لواح بني اجلزاي  فا ن ماان ا 

 ماعلينا خطا مايف احملبني اتجــــــر  قارص ويش يبغا يقع مايش مع الرشح

 اياهل طرد الهوى طيبوا وحق املساير  ربان والكسايرــــمزنلتنا سوى يف ج

 مابغيت التفت ل هل ادلول والعساكر  واخلصوا مثيل ا ين اخلصت ابطن وظاهر

 اخلطب واملنابرالوال يل شفايه يف   الوال ابغي مع احصاب الكتب واحملابر

ن الرايسه من كبار الكباير ال جمنب يف طريقي وعابر  عندي ا   ماابغي ا 

نك انفق آ وقيل ابير ن قالوا ا  ال كذا واعطي عىل ذا بشاير  وحدي ا   ماابغي ا 

نه ا ن حص يل ذا الفن فالكعب انمر  فا 

 وقال رضي اهلل عنه
ابيعني الع طب شوف الع طب يف بواره
 التجارهواصبحوا يف بوروه آ هل لمين   1

لهيم بأ ماره  دها خسارهــــقالوا ان الفوائد فيه ق  فاعمل آ هل العطب واصعد ا 

ىل آ ما اخلريبه والرش يدين شاره  من قويل خياره خيارهاعط ذيبان   خذ ا 

 وين ذيك ادلعاوي والعنف واحلراره  قل هل آ ين آ نت آ ين الزعزعه والثواره

 قدامك وجاعل عاد فيمك جسارهمن   نا البشارهـ لك ساعه وان ساهن جتي 

 مىس حمترص يف جدارهغري جيـــدمك آ    ارهــــــمحى دار ج مانفعتوا والجارٍ 

 خربوا منه ال عدا انيـــفــــات العامره  وارهــــفاهللا احلاد للمذهب تبني ع

ـ ــــوده وذا بيده وال خر بناره  ارهــــــرح بنا كني يأ خذ بثلرح آ  لفا  ذا بع

 من خلف ابخنرب ابملغارف ديـاره  ارهــــالرآ س ش نوا غارة بعد غشلوا 

                                                           
1
 العطب : القطن 
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 وقال رضي اهلل عنه
ن بنا الباين ومسح ج  آ وسعى يف خرابه التقول آ نت ماره  دارهــبلغريب ا 

ذا سايرت  التعارضه يف نفــــعه وال يف رضاره  ارهــــه آ وكنت جــكن بيده ا 

 عندان لك ماجابه خراب آ وعـــامره  زي يف ما اس تخارهـــــالوال عندان متي

ال من زايدة بص  وان دعاها ا ىل يٍش حيب اش هتاره   ارهـــفان ماجاء به ا 

 فارس يف ليهل الساري ورس يف هناره  رحب آ وخسارهـل تهِّ ــــ ابدرت يف شفاي 

 ذاجيب هل وهو من بعد ذا ابختياره  حسب يؤيم ا ىل حنوه برمز آ وعباره

ن بغا يب ا ىل داري   هو بال لوم هل يف لك ماالقي خياره  دارهــــتــ حبمك اق ا 

 واقض به فان ذا تعريف مين وشاره  ذا ودر يف مدارهفادر واعمل وحقق 

 ذي لبون احملـــــبه بني داره وداره  ذا اذلي ايبن جابر جاء وآ بدا بشاره

  1وقال رضي اهلل عنه

 يقول بوعلــيا حدى ال ضعان حادهيا وسار 

 ابدلعاليس القفارزمزم وحث العيس يطوي               

 ميم هبا وادي ابن راشد جاده الومسي وجار

                                                           
1

هذه القصيدة ميتدح فهيا السلطان املؤيد عبد هللا بن جعفر بن عبد هللا بن عيل بن معر بن جعفر  

بن بدر بن محمد بن عيل بن كثري رمحهام هللا تعاىل ، واكن ملاك عادال هامما فاضال جوادا كرميا ، حيب 

خلري وآ ههل ، ويكره الرش وفعهل ، آ قام حبرضموت الرشع الرشيف ، وآ زال الظمل والتعنيف ، ا

عامئة من الهجرة عرش وتس 910واكنت وفاته ابلشحر احملروسة يوم ال حد سابع عرش احملرم س نة 

النبوية ، عىل صاحهبا آ فضل الصالة والتسلمي ، خلف من ال والد ثالثة ذكور وثالث بنات ، 

 ر : عيل ومحمد وبدر؛ تويف ببندر عدن .اذلكو 
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 وادي به اخلرد جتر التيه يف حيل النظـــار             

 والعيس يف منشاه مهال بني راكه والنظار

ال غار              ــــــَّ  ماترهب الصاحي ولوقالوا لها الهب 

 عذر ذي عهنا طوى انساع العذارمحمية يف 
 ا ىل ساحل ظفار سلطاهنا احلايم من اقىص آ براد               

 عبد هللا الوارد حياض املوت يف ظل القتار

 ساكل برآ سه آ هيا الغادي يف آ اثر الـقطــــار             

 قف ايغراب البني واهملين ا ىل اتيل الهنـار

 الهاجس جالها اال فتاكرفامي اكتب آ بيايت من                

 يسىل هبا من اكن همموما وترثـــــه اسرتار

 مضنهتا معىن تقارص عنه ال بــــواع القصار             

 خذها ا ىل هينن حامها خالقي من لك ضار
ذا اس تعلمك قل هل عمل سار                وانزل بأ بو منذر ا 
 يطمع ابصطبارمن معىن ليس  جيتك معىن
 الحول ايبن آ محد قىض الرمحن مامنه احتذار             

 آ قصاين املقدور قصوى ليس يل فيه اختيار

 وامسيت ولهاان قليل النوم يف سود الغدار              
 شعشع واستنار والنعش حىت الفجر آ رعى السهىى

 واقبلت دير الفكر مث اصفق بميناي اليسار              

 من غري ضمٍي يب والقٍل دهــــاين واعتسار
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ال ان عاد القلب هل شفني يف تكل ادلاير               ا 

 شب يف آ حشاي من فرقته انرت لقا ذي ا ولل  ا

 راعي حبييش جثل مايكفيه لدلهنــــه هبار             
 س تعارآ سود غياهب يل تظن الليل منــــــــه م 

 من ذاك استنارلوال ان حتته وجه لوال البدر               
 اكن آ ظلمت ال راض واغوى لك مافهيا وحار

س بحان من صوره خال الزين من زينه يغار             
1 

 مث اسكنه قليب وقال اسكن وقد شط املزار

 فاجعب وزاد آ جعبه من حارض ولكن اليزار              
 اجلوف اس تعارهذا اذلي اضناين وزاد آ سعر يف 

 واطلق عرى القوه وخال عندي اخلارب عامر               

 واظهر يل الغايب وغبا مين الظاهر هجــــــار

 وادخل عيل ال وهام واغزر يب ا ىل جل البحار              

 وامكن قيود احلب يف سايق وقفايب وطار
 ال ابروانساين آ وطاين وقال آ سكن معي وادي               

نتظار  فاقبلت حنو آ رضه وان حاوهل واكرث اال 

 واصرب ملاراده والبد الفكل يوما يـــــــــدار            

 البد بعد البعد يروي من مناههل الغـــــزار

 وانظر هبا خديه وآ جين من جمانـــــيه الامثر            

                                                           
1
 وخال الزين من زينه يغارابفضل : س بحان من زانه  
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 ذا شق والثاين طراد اخليل ذي قال املغار

 ا ىل شاطي ظفاريف وادي الزينات من يبحر               

 ذا غاية آ مايل فساكل ابلنيب س يد نــــــزار

 آ محد وبيت هللا ذي يقصد حلــــٍج واعامتر             

 آ نصت ا ىل قويل وابدر به ا ىل الوادي بدار

 واقصد مباين بور الزالت مبانـــــــــهيا نوار            

 السلطان ذي اتهت به ادلنيا افتخار تلقا هبا
 بو بدر دام هللا عىل نرصه مدى ادلهر انتصار              

بلغ ساليم هل وقل الزلت ايحايم اذلمــــار
1
 

ذا اجلــــار اس تجار               ايمانعا للجار من جاره ا 

 مق قامك القيوم واحسن كل يف العقىب اجلوار
ع                ع دِّ  وخل النار يف الوادي تريم ابلرشاردِّ

 فالوادي املغبــــــون قد انداك ايعايل املنار

 انداك بأ عىل صوت قال انقذين ا ين يف رضار               

 دعاك آ ربع مرارفاهنض وقل لبيك لبت من 
 مث آ حيي سوق احلرب يف واديك من بعد البوار               

 الفخر مابني الفخارواحرص تريس ا ن كنت تبغا 

 نبغا حنارصها ونرمهيا كام ريم امجلـــــــــــار             

عتاكر ناس بق فا ن مل يقع ابلسفح من يرقق ل   ا 

                                                           
1
 وقل الزلت ايحايم اذلمار ابفضل : فابلغه تسلميي  
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 العاد هاوينا بنات البدو ال باكر الصــــغــار             
 والس بق من اس باب العثار الصبيانفان سلمت 

 يان يرعون العشارردت مطارقنا بـــين ظب              

ال اكتسني الغيد يف وادي   العجل مقصان عاروا 
ال اصرب ودار                 ايحاسدي مت غيظ مما جاك وا 

خراب دار ذا انوينا خلصم ا  ان ا   هو ماجعلت ا 

 جاته كتايبنا وخيل هللا معها يف املغـــــــار            

 ماينقذه منا اخملالف لوحصب موىل ذمــــار
 يشهد لنا يف الكرس مك من غصن ملوي الهجار              

 يف حرص هينن يوم خلينا جلدارنه عصـــار

 ملا دخلناها وخذان للرابعه لك ثـــــــــــــار             

 وانقادت العرابن لك خاف منا اال حتصار

 لكن مساعد رام فتح آ بواب هل فهيا مضار             

 سب عندان الرتجيف ماررجف بتجميعه وحي 

ننا ننقص فزادتــــنا حمـــاشده احتشار               ظن ا 

 آ عزم ا ىل جردان يبغا ابلنس يبني اعــتــــذار

 عدل هلم حصنه وزاد آ عطامه آ طفاال صغار             

 مث اقبلوا حنوه فلام عاينــــــــــوا منا الرصار

 قفوا عىل ال عقاب قالوا مالنا عندك قــرار             
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ال الفرارايبن ساعد ماينجينا من  حص آ وال ا 
1
 

 فاس تيرس احملصور واعطا ابلقصريه واس تخار              

واس تأ يس الصاحب وزاده فوق شهرته اش هتار
2
 

 انلوا مقاصدمه وآ لبس نامه آ ثواب الوقــــــار             

 آ ن راقبنا ملن فهيا الغــــــواين والقرارلو ال 
 خاضوا حبار آ هوال وامسوا يف مخول وانكسار              

 متت وصىل هللا عىل امحد كام انح الهـزار     

 3وقال رضي اهلل عنه

 يقول بوعليـــــــا بدا بدر السعاده واستنار

 ضأ  عىل ال راض حىت اطفى بنوره لك انرآ             
 وامست وجوه الكفر واهل الكفر يعلوها قتار

 فامحلد هلل طاب ل هل الشحر فهيا ماء ال ابر           

 واسفر حميا ادلين واثرينا وخـــــذان لك اثر

 من عابدي ال واثن يف تثليهثم الزاد ثـــــار          

 هللا نرص اال سالم بك ايبدر ايعايل املنـــار

 اس تعال وطاراياتج رآ س املكل ايمن صيته            
                                                           

1
 ابفضل : رح ايبن حشبل ماينجينا  
2
 ابفضل : واس تبرش الصاحب وزاده فوق شهرته اش هتار 
3
ميدح السلطان بدر بن عبد هللا بن جعفر وحيرضه عىل احلرب ويذكره وعدا وعده هذه القصيدة  

يقاعه ابال فرجن وقتلهم  وآ خذمه ، رمحة هللا عليه . ابملثار عىل ابن ثعلب صاحب تريس ، وذكل بعد ا 

 اهـ ابفضل  
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 خارب به عامرحىت مل  ال فاق وامىس لك 
ىل امثاكل يشار             هو ذا حسايب فيك ايذي به ا 

 ذا املسكل احملمود ذاساس املعايل والفخار

 به طابت ادلنيا وبه يبين يف الفردوس دار          

 الوعارتس توطي ايهللا عىل ذا احلال العديت 

 نبغا مناري بك كام ماروا مبوىل ابلفــــــــقــار          

نك شهرت ادلين زاد هللا بك   ادلين اش هتارفا 
 والكفر ادلايرواعالك واجىل بك من آ هل الكفر              

 ايريتنا سايرت يف مرساك ايبدر القــطــــار

 ابمحل كل الرآ يه وابكرث سواد آ هل املغــار          
 تدخهل يف ابرد وحاروادخل معك يف الباب ذي 

 ماغري ذي مرت وعاد هللا يعــــودها مرار           

ال اذلي قد قلت كل ذاك الهنار  آ ما هنا وا 

 يف سفح يرقق يومنا رابيك فهيا وانت مار          

 مه قلها هجـــــــــارفاعزم وقل لبيك ايابخمر 

ايها  متنــــــــح رضعها مادام دار           هنا ا   قلها ا 

ن الفكل ابلنرص كل ايبدر ابلتوفيـق دار  ا 

ها ابلغيث اثر             واايمك الغرا تراها نــــــــــور

 وانواد وادهيا رسى فهيا الصبا الرشيق واثر

 فاس تغمن الفرصه وطيب اليوم خهل للتجار           
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 طهر بس يفك ال رض غري به غيار آ هل الغيار
 ارـظف ي الغيد واحلرجاالشحر قدها كل وواد            

والناس بني آ يديك ساكن البوادي والقرار
1 

ذا رس               ادلالعيس العشار تسقهم وسق معهم ا 
 منك يف ادلين انتصاروانرص هبم من اكن يبغا 

ن يوم احلرش مايلحقك من بلواه عار             ال ا   وا 
 قد شافعه غريك وسلطانه يسوي مااس تخار

 ايبدر دعوة صدق من داعي عىل جمدك يغار             
 مثل آ بوك اتبعه تسمل من عثار آ هل العثار كن

 اس تدارذي فيه  خذ دل عبد هللا وخذ يف ادلور             
 اقطع عىل مسته فهو قد اكن من خري اخليار

 اره مايأ تيك يف الركبان يف بيد القفــسل عن           
 ىل اطراف البحارواس تفت عن سريته ذي ساروا ا  

 اررب اجلريان عن بوطفهل آ محى مااس تخواس تخ            
ن شيت عني الصدق فا ين اكن يل فيه اختيار  وا 

 برب البيت عرش آ ميان مافهين بوارآ حلف            

 ماريت هل اثين والاس تثنا بدعوه وانتظــــار

نه يقع هل مثل يف عدل وحمٍل آ ووقــــــــار             ا 
ن منحك هللا ويرس كل من  ال ا   اليرسى اليسارا 

واس تودعك رسه فهو حال اليرس كني  سار          
2 

                                                           
1
 ابفضل : ساكن البوادي والقفار 
2
 ابفضل : واس تودعك رسه فهو جل امليرس لك سار  
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 ن نزارواخمت بصىل هللا عىل خري الربااي م

نسان عني الكون رس الرس ذي قربه يزار             ا 

 هذه ال بيات من ش يخه عبد الرمحن ال خرض نفع هللا به ، 

 قال رضي اهلل عنه
 قد زال النعم واملأ ثروايش من شور   ايادجع الطرف شورك ذا اذلي القيت عاثر

ن احلرب   مااغنب اليوم قلبك مايعدي مغاثــر  يبـغا خمارشتبغي احلرب وا 

 آ نشد الناس مين بني ابد وحارض  مامعك علــمي ا ين للشدد واملعارس

 مابغيته ثبت لوشيت قود ابن طاهر  يعلمونك يب ا ين يف الورى آ هنىي وآ مر

 يج ابجلواهرآ وبغوين خلوض البحر   وابن عامثن موىل الروم قيد العساكر

 المرىس والبه بنادريف غبب حيث   من حميفر ا ىل يبلول حبــر الكساير

 البشري النذير املنقذ آ هل املقابــر  مث اان اخمت مبن رسه رسى يف الرساير

 ذي شفاعته مقبوهل يف آ هل الكباير

 جواب الفقيه معر نفع هللا به لش يخه ال خرض

 قال رضي اهلل عنه
 مرحبا مرحبا ايحب قاعد وساير  مرحبــا مرحبا مرحيب ايحب زائر

 رـالقيت عاثوانت قولتك شورك ذا اذلي   ماحب غــــريه مسامر مرحبا ابذلي

 حمارض وانظروين ذي هو يف احلرضه   رـصـدق ماغري ايموالي وين البصاي

 من هنا ايحبيب الناس فايد وخارس  وين ذي هو يفرق بني ال ول وال خر
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نك ماتعدي مناشـــر  ماعيل لوم آ ان بك ذيب الوي وعارص  مث قوكل يل ا 

ن اذلي قد قلت يل غري قارص  وادخل البحر يف تيار موجه وخاطر  عندي ا 

ن نسيته فنا ايعبدرمحن ذاكــــــر  مانسيته والان يف متامه حماكـــــــر  وا 

 آ نت خارش وان يف احلرب ماقدر آ خارش  واحلرابه عىل ماقلت تبـــــغا خمارش

ن قلت يل فامي محلته مـوازر  لوقابلت قهر آ لف قاهرماتقهقرت   لكن ا 

ىل الرش ابدر  مثل انرص وبوانرص ومن هل منارص  آ وكام بدر ذي قدما ا 

 ذا جمرب وخابروهللا ا ين لقوكل   مث ايقائل ا ين للشدد واملعــــــــارس

 اقرب معارشقد خربتك وسايرتك واان   قد معي عمل ماهو فيك ابطن وظاهر

 وعن شعب عامريف غىن عن ظىب عامر   يوم كنا عىل سامر نطيب املسامر

 غري طوىب وان وهللا هبينن معارص  ماترى هينن اليل منك فهيا مظاهر

بن طاهر فأ يش ذي عاد من دعوى مع ا 
 ماهو آ ال كام العصفور يف خف حاير  1

يد قابضه واقع بعد مااكن طاير  وابن عامثن ذي امسيته زممي العساكر  يف ا 

 الياكثرك بأ عوانه والهو ماكبـــــر  مناظر ماوعزة عظمي الشان هو كل
 ابرص الكون ايمذكور يب صار دابر  ماانت ذي قلت للمذكور ذي جا يذاكر
نه موالي صاير  فاحك يل هل ورى ذا خفر ل هل املفاخر  الوال كام كـــــــور

ن ذا رس من رسه رسى يف الرساير  ذي جباهه ا ىل اوجاهه تزف البشاير  ا 

 م  ح  م  دال  آ كرب كبار ال اكبر  اجملوره منه من اكن جائــريوم يبغا 

******
1
 

                                                           
1
 ذي عاد من دعوى هنا ال بن طاهر  شابفضل : فأ ي 
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 وقال رضي اهلل عنه

 مــن رىب يم يل خــــرب  هـــــات ابهلل ايخطيب

 ماجــــــرى ليةل السحر  واروي عن جرية الكثيب

 حـــل يف السمع والبرص  ا ن يل بيـــــــهنم حبيب

ن غـاب آ وحرض  آ مره كــــــــــــــه جعيب  خيهل ا 

 حدث عنه ابهلل ايامحد

 اوز احلــــدـوكرر يل وج
 عل مسعي من بعيد يشهدل

 آ وترى العني منك آ ثـــر  حس نه الباهر الغــريب

 من س نا ذكل الثــــــمر  منـتقش فيــــك اي آ ديب

 فصل

ن شـــــــط آ ودىن  من به حــــارت العقــول  كل ا 

 عن حمبته ال آ حـــــــول  آ نـــــــــــــااينـــدميي آ نــــا 

 فيه والصيت وامخلــــول  والبقا ا ن حص والفـــــــنا

 حبـــــــــــــذا ما به آ مر  كها يل بــــــــه تطيب

                                                                                                                                                                      
1
ا ىل هنا انهتىى املنقول من نسخة الس يد سامل العطاس من حرف الراء وتمكلته من نسخة الس يد  

 حمسن العطاس 
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ال ايخطيب ماافن  اــــــماحب ا 

 اي آ هيا العاين بلك معــــــــىن 

 واصفك واعنا ابحلبيب واقنا

منا الرحب ابخلـــــــــــطر  تسرتيبالتكن قـــــط   ا 

 المسافه والســـــــــفر  والبعيد من هنا قــريب

 وقال رضي اهلل عنه

وقد آ نشده الش يخ الصاحل عبد هللا بن عبد الرمحن احلباين       

لبعضهم هذا البيت : 
1
 

 حتل به لـــيىل فأ رخت س تورها  وقفنا وسلمنا عىل املزنل الــــذي

 ش يخنا ابخمرمه ريض هللا عنه :فقال 

 سلمى بدورهافغابت به عن وجه   فياجعبا مهنا ومهنا بدت لــــــــــنا

 جحااب ومن هذا خفي ظهورهــــا  وآ جعب من ذا آ ن من نورها لها

لـــــــــــهيا رساةل   بأ قالهمـــا آ وحت عيل سطورها  مفن مبلغ عين ا 

 ختريهتا فاس هترتتين آ مـــــــــورها  فقد حرت فهيا بل حتريت عندما

 فدر حول دورهاواكنت ومااكنت   وكنت آ ان فهيا ولكن بال آ نـــــــا

 تعانيه ابلتعيني من نفخ صورهـا  ترى عيهنا ابلعني عينا للك مـــا

                                                           
1

وقال الفقيه معر ابخمرمه ريض هللا عنه آ نشدين يوما الفقيه الصاحل عبد هللا بن عبد الرمحن   

اخ ن فزدت عليه هذه ال بيات . اهـ  احلباين رمحه هللا تعاىل لبعضهم هذا البيت : وقفنا وسلمنا ا 

 ابفضل 
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 عقول الورى يف وردها وصدورها  وقل عند ذا س بحان من مل حتط به 

 ترى آ ين جل هللا منيش دهورها  ومل تدري ما الك والكيف بل وال

 1وقال رضي اهلل عنه

 عن يح سلمى دارهـــــــا يقول بوعليا عفت 

 اـواس توحش املبىن وخافت يف الربوع آ طياره            

 وامست عىل الباانت تبين احلامئات آ واكرهــــا

 موا  آ س يارهاـــــــــــيـــم ايدار سلمى يل بوادي            

 جندوا ابلعيس فاتبع حنو جند آ اثرهــــــــــامه 

 آ ومه رموا املرشق بنفحات الصــــبا احسارهـا            

 آ ومه رموا القبهل هتامه قاصدين آ حـــــــوارها

 قل يل بعمل الصدق عن سلمى وهات آ خبارها         

 ابدخل حامها واجتين من حاليات آ مثـــــارها

ن اك              ن ماكل عمل عن سلمى فدهتا آ غيارهاوا 

حن وابكها واس تفت عن دار الرىب واجشارها
2
 

 ايليت شعري ريتنا عند ابتدا آ ســـــــــفارها            

 ابشدها معهم وابعزم يف ربـــــــــــع خطـارها

 لعل سلمى التبادت بعد رفـــــــــــع آ س تارها            

                                                           
1
 ابفضل هذه القصيدة قالها وهو يف عدن وآ رسلها ا ىل السلطان عبد هللا بن جعفر .   
2
 ابفضل : حن وابكها ابربع واستبك الرىب واجشارها 
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 ابنظر ا ىل ابيه حمياها مع نضــــــــــــــــــارها 

 وادخل حامها واجتين من حاليات آ ثـــــامرها           

ذا القلب   احرتق من انرهاواطفي لظى الفرقه ا 

 والساع ايغادي ا ىل وادي العجـــــل وآ ابرها            

 ا ن جيت قرية بور ذي انل املىن من زارهــا

 قف رشيق اجلامع وقل ايدار تعلوا آ نــوارهــــا            

 ابلسعد سوسها عىل رمغ العدا معامرهــــــــــا

 ابلنرص حمكها وابلتأ ييد شاد آ صـــــــــــبارها            

 من احيا آ قطارهاقف حتهتا ساعه وسلها عن 

ن جاوبك عهنا لسان احلال وابدا آ رسارهــــ              اا 

 وقال عبد هللا هبينن ابيزيل آ رشارهـــــــــــــا

 عبد هللا السلطان ذي به قد رفع مقداراهـــا            

 اصعد ا ىل من شاع صيته يف نوايح آ مصارها
 قل هل ضوتنا آ خبار من ذا احلرب خنىش عارها             

 قالوا مساعد سار يبغي ميـــــــــفعه وادوارها

 يبغي من املعزوم غاره شائعات آ ذاكرهــــــــا            

 واثـىن حبرص الشحر واطناب اخلمي ابجشارها

ال ليس من حصارهـــــا             يبغون ذا ترجيف وا 

 حاذر عىل هيــــــــنن ومه التنتقل من غارها

 لو جا بين قشعم وبن حريا وطي من دارهـــا            
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 م ودع عنك الريب واشوارهــــاالتفتشل مهن

 ا ن رست من هينن ومل تقيض النفوس آ وطارها             

 العاد غنت كل من الغيد احلسان آ بــاكرهــــا

 اتبع خطى جعفر ومر سريته ذي قد سارها            

 واندب بين معك ا ىل العليا وخــذ يل اثرهــــا

 ايبوعيل خذها جواهر من حبور آ فاكرهـــــــا            

 اخلع ثياب اخلزي والبس للبال زنـــــــــــارها

 خاطر كام خاطر عيل جدك وخاض آ خطارها            

 وقام يرهن خوه ا ىل قوم خست بأ عامرهــــــــا

 حىت سكن بعد احلبوظي يف بـــروم اختارها           

 م عبد هللا وصفا آ كداراهــــــــــاحفني وىل قا

 وشب انر احلرب يف وادي العجل وآ ابرهـــا            

 واستسلمت بدلان قهرا من بين نضارهـــــــا

 واضعف بين ظنه وخذ من لك قوم جارهـــا            

 واعقب لها يد اذلي يزىه بنور آ زهارهـــــــا

 بدر ابن عبد هللا غياث الصيف يف ثــوارها             

 واسقى العدا بدر   محمــــد ك س من صبارهـا

 واخرب داير القوم وادخلها وذل جبارهــــــا            

 وحل حصن اراند واس توىل عىل معشارهـــا

 واسعده جعفر عند هنضهتم وزر ازرارهـــــا            
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 اص واس تدىن بين عفرارهــــــا وغار يف املشق

 اـوقال نبغي الشحر من ذا اليوم حنمي اعذاره            

 ملا خذوها بعد قتل القــــــــــــوم واس تيسارها

 اتبع خطا جعفر ورس سريته ذي قد سارهــــا             

 خذ املشوره رس وقلهتا سوى  واكثـــــــارها

 متت وصىل هللا عىل هادي الورى خمتـــارها            

 1وقال رضي اهلل عنه

 مهت عيين غزير آ مطارهاهل ـــــيقول بوطف

 مهنا اجحارهاوامغت عىل اجليالن حىت انساح             

 والسبب عيين وصب ادلمع من زغـارهــــا

ال تذاكر الليايل يل مضت واعصارهـــــــا             ا 

 مرت مع نعمى ونعمى يف ثبات آ وشـارهــــا

 قناصة ابللحظ تريم نبلـــــــــــها ابحسارها           

 ا ـسامرهمن شافها تسحب ثياب التيه بني آ  

هنا رشبت من الصهباء مع عصــارهــا            ظن ا 

 اـمن عوارهانطقت ختىش عىل العقال  ا ن

 حىت اس توينا يف هواها وامتلكن آ شعارها           

 راحت هبا ادلنيا وخنىش اليوم من قصارها

                                                           
1
 هذه القصيدة جواب السلطان عبد هللا بن جعفر .  
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 يف ابحة مايلحق آ قىص قعـــــــــرها حبارها          

 مث آ هيا الغادي عىل جهنا خــــــــيار آ باكرها

 محرا عرندات حتايك الطــــــــري يف آ بـرارها          

 والحنت علهيا آ طـــــيارها الساقها الساين

 علق علهيا الشد واثبت بني محـــر آ وابرها          

ذا انوينا حلاجه مانـــــــــــــــــــبا فتارها ان ا   ا 

 آ حدر هبا من بور التفشل مع حــــــدارها           

 ومرها بوذر يف القــــــــــــــاره وقر اقرارها
 يف يف ثوارهاالبيت غوث الص واس تطرق آ هل             

 اــايمكرمني الضيف ذي قلت عليه آ سعاره

 مث الغييهل التوىل خنلـــــــــــــــــــها رصارها          

 واقطع هبا البيدا كام شق السفر منشارهــا

 مث الصفيه ذي مشقهتا عىل عــــــــــــبارها           

 دارهــاــواجنب هبا للغيل بدله قد رفع مق

 ميني ذي زيد علهيا طول فوق آ طــــــوارها          
 واعرب هبا يف الضيق واحذر يف الطرق عصوارها

 وابرص عرف ممساك حاذر من طرق غدارها           

 والشحر وابركها امحلى قال الفىت ابجشارهــا

 ونول اخلش به ذي آ ثبت كيـــــــلها وشارها           

 من املعــــــــــال عىل كوارهاوحث موالها 
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 قوية الهرياب وانرش يف ادلقــــــل صاميرها          

ن قابلت سده فالختىش عــــىل كسارهـا  وا 

 واقصد عدن شاهد منابرها مع كـــــــبارها          

 مح يف منازلها وسل عن من حيا آ قطارهــا

 ارهاابخمرمه ذي يعرف احلاجات قبل اظه           

 بعثارهاقل هل ضوتنا آ بيات هاضت خاطري 

 جواهٍر ختمت بعرف املسك من عطـــــارها          

 اليش يناظرها واليقـــــــــدر عىل فسارها

 قوية املعـــــــــــــــــــــىن واليلقا كام جنارها           

ال ا ن صاحبنا طلب مـنا جواب آ شعارها  ا 

 قلنا نسطر هل ولوما هـــــــــو كام سطارها           

 جاان حليفي يش تيك من عــــذرها وادابرها

 آ وقد معي ساعه وفارت يف الربم فــوارهــــا          

 وادخلهتم فهيا وسدينا محيع آ حجارهـــــــــــا

 آ ما خرب هينن فهينن ماابعـــــــدوا حزارها           

 ا واليف خرسها واعشارهــــــــــاالرغبة فهي

ال طلب للمجد وآ فات الفنت واهجارهـــــا             ا 

 طب ايمعر نومك آ ان قويم تبايه آ منارهـــا

 يعجبك يف الهيجاء ش بيبهتم نعى آ عامرهــــا           

 يف حلقة البارق لوابســــــهم مع حسارها
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 حتسب نعاميــــهم فلوك الهند يف س نجارها          

 ال دعلج يظمأ  والحــــــربه تصل مسامرها

 نرد هبا مسحه وترجع يف العــــــدا آ كسارها           
 وقلت يف عل بن معر خاطر وخاض آ خطارها

 عيل خذ احلرجا وحازوا حرضموت آ حرارها           

 واتعـــــــهبم تعب مادارهاوصل مييين بور 

ن آ مرها بيدي كام دراعـــــــــة بأ زرارها             وا 

 تصليحها عندي وانقادر عىل شعطــــارهــا

 اـوقلت يل يف بدر غيث الصيف يف ثواره           

 بدر اش هتىى املغنا وكرث يف القصيد آ شعارها

 مك هامت اتهت وقىس فوقها مسامرهــــــا           

 مك غارة شعوى جلبنا النفس يف ابزارهـــــا

 ضلت حجا مداس هتم كام نوق مع جزارها            

 وقلت يف بدر محمـــــد ك س من صبارهـــا

 بدر آ فشهل دوعن ومل يقدر عىل دمــارهــــا           

 ب اجبارهاوان ملكت اللك ذلت يل رقا

 طهرهتا والغري مل يقدر عىل اطهــــــــــــارها          

 طهرهتا مثل الثياب البيض من قصـــــارها

 وهللا عيل وهللا ميني ماجتب كــــــــــفارها          

 جعفر جلام الرؤس ذي تعطل وان سفسارها
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 آ ان ملكت الشحر بيدي برها واحبــــــارها          

 مامهنا راجه ودل سده وبن دغــــــــــــارها

 اـمتت وصىل هللا عىل هادي الهدى خمتاره           

***** 

 وقال رضي اهلل عنه

 ا ايلها ايسعد من قد حرضهاـــله اي  طيب الليهل ومااهيا مسرهاايظفر ماآ  

 غدرهاغياهب ماترى كيف يه تأ يض   مااكرث آ نوارها ماعاد نبغا مقــــــــرها

ن املهمين فوق عرشه  آ وبعني العنايه بني خلقه نظرهــــــا  ذكرها عندي ا 

 حاسد سرتهاجل س بحان ذي عن لك   ابرك هللا لنا فهيا وصفا كــــــــدرها

 ايمسيع ادلعا المتحي آ اثر آ ثـــــــرها  هو سرتها وصفاها لنا من كدرهـــا

 التعدي كذا تنفح علينا مخــــــرها  خلها التعدي ساريه يف سفرهـــــــا

 مارجع غري ابلغايل من آ غىل دررها  اـمن دخل حبرها يف مركبه من حبره

 وارشبوا من صفا غدراهنا يف حفرها  فاغمنوا صفوها وارعوا مراعي زهرها

ن دعامك ا ىل سلسالها ذي عرصها  عوايل رسرهاديروا الك س فوق آ عىل   وا 

 من سورها واجعلوا خمتها ابلفاحته

**** 
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 } حرف السني املهملة {

1قال رضي اهلل عنه
 

ليك ايرب يف اصبايح وحني املسا  عىل من آ سامفضل دعوك ايآ توسل آ    ا 

 بفاطمه ايعظمي الشان خري النساء  وقول اييح ايقيوم بــأ هــــل الكساء

وبأ هما ذي لها فكل السعـــاده رىس
 اكتساورس آ بوها اذلي منه الوجود   2

 وابحلسن ذي به ادلين اتسق واتسا  احتىسوآ يب احلسن ذي من البحر احمليط 

ن غصين غسا  وابحلسني اذلي يف العرش جمده رسا  حبقهم ايهللا ارمحين ا 
 وطهر القلب ذي بني املعايص قىس  وعاف جسمي ان جسمي قد عبث به لسا

لــــهىي عىس  عساك تغفر ذنويب ايا 

 وقال رضي اهلل عنه
ال   يل ايذلي اتعبين قياسه وال نقاسا  حب   اعتصم منك ابليأ سعذب مايل طبيب ا 

 واقطع آ س باب نفيس كها اجلذر والرآ س  دم واخرب آ س باب اتصاكل من الساساهن

نك يف ادلنيا والآ نك من الناس نك آ لقيتين يف جل حبر التعاكس  ل جعل ا   فا 
ن دىج   بوط يف مه واهجاسظل بني احلوط خم   ايادجع الناظر عيل غمي ال غالسوا 

 يف آ سداسوات الصبابه آ رضب آ خامس صب  الليل من غري مقياسجنوم  بت قايس

                                                           
1
هذه القصيدة رشهحا الش يخ العارف ابهلل معر بن عبد الرحمي اخلطيب ابرجا رشحا آ بدع فيه  

 وآ جاد ، نفع هللا ابمجليع . اهـ ابفضل 
2
 هذ البيت سقط من نسخة ابفضل  
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ن   واسمن خياالت مظنونه مع مه وس ذ ا   الغىن ا فالسآ يامن آ غنيت نفيس بك ا 

ذا ضقن ال نفاس  فالتفت قليب املقلوب ايشت ال رضاس  منك ايمن ينفسها ا 

 واسع الفضل ذي منه العطااي وال نفاس  آ ذى الناسملتجا آ هل اللجا ادلافع بقدره 

 وتسقيه من اكس جترب املنكرس منــه  تاسعد بنظره ا ىل حال اذلي هاس وام 

حبك اليل يطهر رشبه آ دران ال جناس
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
 اعتاكيسوابرتا احلال من مهي وطول   رب خابت يب آ مايل وخالف قيايس

 حارب نعايسواملدامع جرت والطرف   كن يف الصدر بعض الشاخمات الروايس

مس رآ يسمنك لوالك ماكنت آ ش تيك 
الفضا ابنتفايسالوال ضاقت آ وساع   2

3 

 قبل بعدي وطردي من قنوطي وا اييس  فانظر احلال وارمحين ولوكنت مايس

ليك اليــوم رديت رآ يس لك يح وانيسمرجتع منقطع عن   ايهللا ا ين ا 
4 

راجيا منك ايجميل غيوم التبايس  منخلــــع عن تالبييس وزينة لبايس
5
 

 فادرك آ درك حبايه مرخيه للمقايس

ذي صبابه صبا صبوته بني املرايس
زج  6  وذب لك قايسه آ جنه ولني هل ا 

 ايخري اكيسواكس عريه كسا تقواك   قبل اليبايسواحيي زرعه مباء رمحتك 

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 ابفضل : مه ابيس 
3
 ابفضل : الفضااي النفايس 
4
 ابفضل : من لك مجع وانيس 
5
 هذا البيت واذلي سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
6
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
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 الوال يبغي النصبه مع آ هل الكرايس  احصاب الفوط والسوايسفا ن ماهو من 

 ابلصفا والوفا مستيقظٍ غري انيس  يسمايبا آ ال مع اهل املسكنه كل ميا

 وقال رضي اهلل عنه
ذا انموا الناسارفع الصوت يف ادلايج   ايبن جار هللا اجسع يف دىج جنح ال غالس  ا 

 صبا الصبوه اهناسهل  ذي حني ختفقذاك   عل يسمعك ايبن آ محد رحمي التلباس

 ال رضاسملاشوم سكل به ايمحمد قل   خيتفق جتعل انه غـصن مياد مياس

اذلي كن يف  ساجيه قبس ومقباس
 ل هل التيباسايدوى لك دا ايري   1

 آ وساع ال نفاسرق اي ادعح ملن ضاقت به   ايغىن من دان بل ايغىن من به ا فالس

 وامغى عىل الرآ سقد طمى موج حبر البني   ابال قالسالتطيل املدا قدها ورآ سك 

 عشقتك غطاسمك تغطسه بني آ مواج   مك لباخمرمه من طـــول جهرك متراس

 ياسالرجا منك وال ني ـبمرمعره وهو   آ يامن اش تل من ك س الهوى آ ردفت هل ك س

ال اقطع   ماهو عىل ساسخاف ذاك البنا ايعذب   وقل الوال ابسآ صدق الوعد وا 

 اجفاج ال نفاسوالصالة عىل الهادي مل    آ حك يل ابحلقيقه قد كفى من تعاكس

 وقال رضي اهلل عنه
 مالتفايت ا ىل مبىن بنايه بال ساس  عذب مايل وللـدنيا واليل وللنــــاس
 اال نرسابه عىل الرآ س سوه يكفي كفى من  اياهل ودي كفى ماقد مىض من تعاكس

 مرت آ ايمنا اييم يف مه واهجاس  احملنه امتاسمن هنا سوه فا ن العمر يف 

 النجا النجا آ جلوا حناديس ال غالس  من متاين وآ ماين مس تحيهل ووسواس

                                                           
1
 ابفضل : لذلي كن بني آ هداب ساجيه مقباس 
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 اجملد والباستس تضئ به مهممك ايذوي   واقبسوا من ضيا اهل العزم ابلعزم مقباس

 وقال رضي اهلل عنه
 عن الراح والك سهبت اليوم آ غنتين   الصبا من قدا الناسمطربه هبت آ نواد 

 وخري اهلم مابعد التحقاق لباس  واتريك لك وسواسفاسرتحيي عىل ذا 
 بنوها عىل ساسفا ن فيه البنايه ذي   ردي الرآ سردي الرآ س يل وادي العجل 

 كرابيس ال غالسالغنا ذي نقايس به   من الباسوحصين فيه طيب من اسقايم 

ذا ضقن ال نفاس  ايمه الغرا يشاهبن ال عراسآ  واذلي   ذي يفرج شغايبنا ا 

 غزري فيه خيل خصره اليوم ميتاس  آ غىل من املاسواذلي اجحار داره عندي 

 فا ين آ حلف بطيب الوصل منه واال يناس  جبل قليب آ سداسرشيق لك ذره من  

ن ظهر لش كفى وان   مابدا مال من فكري ول خطته ال هجاس  اكن مالش تفراسا 

من مقيبل ا ىل حبان ا ىل حيس رطاس  الرتواس فان مرساه ذي ترىس به آ هل
1 

 بور ذي درهبا من شدة الباس لباس

 وقال رضي اهلل عنه
نه نفا طريف ذليـــــذ النعايس  مثل قطع املوايسوالكبد حس فهيا   سامل ا 

 ذه صفة من تذكر بعد مااكن انيس  وانكرالقلب مثل املاء وقد اكن قايس

 عل مغناك ايسامل يزيل امـــرتايس  ك يسفاشرتح خلنا ابسقيك من فضل 

 عكس ال مر ايسامل فبان اعتاكيس  فاهنا ضاقت آ نفايس وخالف قيايس

 محلوين هبا اثقل من ثقال الروايس  لبسوين مالبس غـــري ذاك اللبايس
                                                           

1
 ابفضل : حصن رطاس 
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 قلت الان ماكبــــرمك والان مطايس  ولوا فويق املبنا ومادري آ يش سايســط

 منمك برآ يسمااقدر آ حزم عىل ذا احلال   يقاومـــــه ابيسذاهنا ابس مايقدر 

 سايروين ومروا الحـــيل ابنوايس  فا ن بغيتوين آ ريس يف مجيع املرايس

جوزوا بني فضتمك س بايك حنايس
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
ن   بناها عىل ساسقدلها انس قاموا يف   الش يطنه قد لها انساببقي اعرف ا 

 الوال عندمه حسفه عىل اليد والرآ س  الس يف والفاسش يدوها ول راتبوا من 

ذا دور هبم ســايق الك س  وايقنوا ابلفنا قالوا لساقيه البــاس  مامه آ ال ا 
 دورل هل الصدق مابني ال جناس حايرٍ   اكن يف ابحة الباسفاعرف ا ين كام من 

 علهيم وارضب آ خامس واسداسدور وانشد   يف هناري ويف دايج حناديس ال غالس

 عىل غري مقياسفاهللا آ جرين الليهل   مثل اياببقي من هو يدور عىل املاس

 ابب اال يناسوانفتح بعد ماطال العنا   يف بالدك والقينا الغىن بعد اال فالس

 قلت ايقلب هو ذا بعد ذاك التعاكس  نفس هللا وقد ضاقت بصاحبك ال نفاس

 الحبيهل والدوهل والعس هل عاس  كل يف اهجاسجاك هيناك ماال قد جهس 
 واخنلع فيه واخلع فيه رؤس الرتواس  غري من هاك فاقطع به عرى لك وسواس

ذا حص للناس  ذاك التلباسواش هتر به ودع ايقلب   واترك ادلين وادلنيا ا 

 وقال رضي اهلل عنه

                                                           
1
 ابفضل : آ خلطوا بني فضتمك 
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 ايفتنة الناسدا ايهللا انظر فيه مك م  ايمطيل الوعود القلب من طوهل امتاس

 ماكل آ دخلتين جمرى عىل غري مقياس  مك تشدد عيلر الباس مايف كل ابس

 آ نت تبغا انقطاعي آ وتبا ذا تنواس  ايشت ال رضاسقلت هل ويش ذا التعكيس 

 والراحة الياسماظفرت املىن منك   رآ س وانت مك كل تسهين سهن ماهل  

 ماتفخرت ايسؤيل بعشقتك عىل الناس  وهللا الطالب الغالب مال اجفاج ال نفاس

 احملبه عىل ساسواخترب حايل ا ن اكن   غري من لب ليب اليداخكل وسواس

 لك من الميكن للبنا ايريض هاس

 وقال رضي اهلل عنه
نه تفل يف اذنه ابليسمااذلي جاه خاف   ايعيل شوف بوعليا يذر التناهيس  ا 

ذا مسوا العاقل   اس تفزه معه والقا عليــه اجلواسيس  وقع يف الهتاويسذي ا 

 والفلس يف الكيسجيعل انه قد آ لقا يش   يف خيال احملال آ وس ندابت احملابيس

 مسني الطواويساياذلي يف س نا حس نه   ل املقابيسفانت ايذاك ذي عينيه مث

 وقفك من قفا العيسمااذلي آ لقاك ماذي   وقل بيس بك بيساحك هل ابهلل ا ن ريته 

 وامعنوا يف رسامه يف هبمي احلناديس  آ هل الهوى شدوا راكب ادلالعيسماترى 

 ذيك ذي دون وادهيا فنا آ هل النواميس  طالبني اللقا من يم ذي مالها قيس

 مايه آ ال ذلي صاروا دلهيا مفاليس  واذلي ليس ممىس حهيا ابلتالميس

اذلاهلني احملاريسيف حبار احليارى   يسلني املغالـ اذلاهمن جهوس النفوس 
1 

 ال ا ىل جنيت مأ رب والعرش بلقيس  يف فنامه مبامه فيه من سدرة ادليس

                                                           
1
 ابفضل : يف جمال احتيار اذلاهلني  
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 مامه آ ال تعروا من مجيع املالبيس  ردوا آ بصارمه الك وال للفـــــراديس

 وقال رضي اهلل عنه
ذا ضاقت بك آ وساع ال نفاس  واس هتالوا ومالوا منك من ضيقها الناس  ايبن جابر ا 

  لباسواظهر الفقر والفاقه وكن مَث   ورس واخلع عذار الرتواسوط رآ سك 
 رد رآ سك ا ىل فاككها عند اال ايس  كل وهمام طاف بك طائف افالسثوب ذ  

ان شكينا   رد رآ سك وقل ايهللا مع ردة الرآ س  شدة الباسالرض من ايهللا ا 

 آ غالسواطبقت فوقنا من غهيب احملنه   مس نا الرض من تقليــــهبا والتعاكس

 فقدها ابال قالسجفر عفوك وغفرانك   فاطلع الفجر ذي به ينجيل غمي ال هجاس

 الغم واهلم ميتاسوابسط الفضل خل   جدوب التيباسابسط الرمحه وايح اي
 به جناسات ال رجاساسقنا الغيث واغسل   ينطلق عصب اال فالسواسقنا الغيث حىت 

 رضها الفاحض املاساسق ال راض واكشف   ال رض هتتاسذي من آ اثرها خنىش عىل 

لياسآ حهيا مثل ما احييت اخلرض   ذي ساد ال جناسيف شفاعة وس يع اجلاه   صاحب ا 

 وسواس خناسمشخ الكفر وامىس لك   من بريتك طه ذي بسمر القنا داس

 من طريقه ونكس رؤس ال صنام ناكس

 وقال رضي اهلل عنه
 آ سكرهتم حلونك ايسبب فتنة الناس  راهب ادلير آ سقيت احملبني ابلك س

ذا دندن آ وانس  صوته صفا الصخر ميتاساياذلي من صدى   واجلالميد متحى به ا 

ذا ماس  آ هل التيباسريتنا القاك ايمروي ظام   والغصون السوانق منه ختجل ا 

 واذلي مايمثن ابلقراطل وال كياس  ل واتعبه اال فالسايغىن لك من به قِّ 
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 ايشت ال رضاس ابهلل اطلع عىل مغناك  النفيسات ينقاس ماهو آ ال ابل رواح

سع ال نفاسنفس الضيق فانه ضاق يب   وانرشح فيه وارشح من دخل غبة الياس  و 

 وذي حمك الساسوانت ذي ش يد آ راكنه   آ ههل الرآ سوالطرب مج ماغري انت بني 

ذا هللا  نه ا   والابسقالوا آ هل الهوى ماعاد حمنه   حان منك بنس ناسنسنس ا 

 مكل ايسيف دول مابدا انقادت ملوىل   مايه آ ال تقع دنيامه آ عياد واعـراس

 يروق التلباسخل ملبسك ايذي به   الوال عامر اليل اكن للرؤس مقاس

 وقال رضي اهلل عنه
 غريه يف الناسفاحك يل اياذلي ماحب   قرة العني ضاقت من مغوبتك ال نفاس

يناس ماالسبب بعد ذاك القرب يف قل  ادلاين املاسبعد ماكنت آ ان يف دارك   اال 

 واذلي يف الرايسه هل بنايه عىل ساس  الشفيع املشفع ساعة الضيق والباس

 اذلي قاسمث ذا احلني خالفه القياس   قام فهيا مقام الرآ س ل هل الرتواس
 يزناح للباسفاوحضوا هل حقيقة ال مر   وانعكس ال مر فاحكوا هل عليش التعاكس
ن بغيتوا احلطب فاعطوه اياهل احلطب فاس ال بمك   وا  نه ماهل قيام ا   حارس آ وعاسفا 
ن مل يكن منمك فهو عني اال فالس  اياهل ال نفاسوان رسى هل نفس من حيمك   والغىن ا 

 ميادين ال غالسوارشقت مشس يومه يف   انبسط ابلضيا يف غهيبة غبة الباس

 وايقن انه بعزتمك عىل الرؤس دعاس  واجنىل ابلصفا من ابطنه غمي ال هجاس

 وان ابيق زمانه واقع آ عياد واعراس

 وقال رضي اهلل عنه
 قليب اقطع معاليق الطامعات ابليأ س             
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 واعدم النفس وازجرها من اخلوض يف الناس                             
فالسواعمل ان الغىن   كيف مااكن واغلق عهنم آ بواب ال هجاس  ابلناس واش يامه ا 

 فابق مابيهنم مثل اذلي ماهل احساس  وان دنوا منك واس تدنوك من ميد اال يناس

 واعتصم به وذلبه وادعه ا ن حل بك ابس  والق مبنا الثقه يف القلب ابهلل عىل ساس

 فا هنا وهللا آ محى من كيب وجساس  من اسامه حراس وامس هل جار واجعل كل

ن دان منك ش يطانك  اســـآ و بدا كل بمتويه اوبزتوير لب  بشك آ وبوسواس وا 

ذا دار كل اكس  قل هو آ وقل بدلها هللا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 خبطوا فيه حد واقف وحد يف الهتياس  بلغريب آ شهر ا ن يل عمل شاهر عىل الناس

 ابس ايانسقلت الابس ما وهللا من   قيسوا ظن والتحقيق ماهو ملن قاس

 رضا الناس للناسالمداري والراعي   اسعىل الر الهوى مذهيب شامحهل شهري 

 والعشق آ صناف واجناسخضت حبر الهوى   شا متخلع وشاخرج عن قيود التلباس

 ماعيل ثقل من قول املناحيس ال جناس  طاب يل طاب يل مغناي الابس الابس

 احمليص آ عداد ال نفاساحلسيب الرقيب   الومن شق ابلبدر ادلاييج وال غالس

 الغزال اذلعور اخلشف ذي مابدا انقاس  ماتغزلت ايمطرب مبوشوم ال رضاس

 ا ونرباسمن حلاظه سهام املوت ترب   ساحر ونعاسطرف سايم اجليد طرفه 

 كام رمت زهر اخلد والورد وال س  والسالف الشفي يف فيه ابلقند ممتاس

 سوايج تروعين ويف قليب ا جياسمن   اسصدين عقربه من قطف خده ومقب

 ايغزال النقا ايغصن يف  دوحته ماس  من همابته وآ ال ماعىل العذب حراس
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ذا هب نس ناس  عىل ساسغري للحب ذي قد اكن قدما   ماصبا للصبا قليب ا 

 شل به ايعيل واغسل به آ كدار ال دانس  ذا جواب الصواب احلق والغري وسواس

 فقم هل عىل الرآ سفان بدا وجه من هتوى   ابلطاس والاكسواعتكف فيه وانو الرشب 

 والباساذلي دمر الكفار ابلرضب   والصالة عىل امحد كام غصن قد ماس

 وقال رضي اهلل عنه
لرح عىل ذا ايعيل سري العيس لرح ا   الهتنا بتعريسواحذر  رسهبا وارس  ا 

 اليعمالت اهلامميسالنياق العتاق   مث الرست التصحب حد آ ال ادلعاليس
 واحذر احذر تعلق ايعيل ابملطاحيس  واجر جمراي واذهب مذهيب واحذر ابليس

لهيا مطاميس  فان ماعاد تلحق مثيل اليوم قسيس  يعرف ادلار ذي ال عالم ا 

 ذي بنوا هل بناة العشق مبىن بتأ سيس  الوالعاد حد يفتيك عن عرش بلقيس

 اليش مفاليسظنوا اليش ومه عن ذكل   الهتاويسمامه آ ال حيارى يف فيــايف 

 النفوس اجلراهيسلورموا مارموه آ هل   ايبيس به بيسبيس ابلظن ذي ظنوه 

 واس تقاموا عىل ماجابه آ هل النواقيس  يف تراب اذلهاب الرصف من غريتلبيس

 ابقتفا الس يد املعصوم من لك تعكيس  من طريق الرجال آ هل الكامل احملاريس

 وادركوا ال مر ذي ماهل يف اململكه قيس  ماجتاروا والداروا عىل درمه الكيس

 1وقال رضي اهلل عنه
                                                           

1
حييك آ ن ابن الناظم الش يخ عبد هللا بن معر ملا ويل القضا مبدينة س يوون يف حياة وادله الش يخ  

ليه شدة ماتعانيه من املشقة والسهر من عدم تعهد شعر  مرآ ة حمدة عىل زوهجا وشكت ا  معر جاءته ا 

املرآ ة  رآ سها ابدلهن واس تفته يف ذكل ، فأ فتاها ابملنع من ذكل همام اكن احلال ، فاعرتضت تكل

الش يخ معر يف بعض ازقة البدل وهو مييش مع آ حصابه والسامع ينشد بني يديه وآ خربته مبا اكن من 
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 ماتغاىض هلم حىت عىل طرقة الرآ س  ايبن سامل ورى القايض يعرس عىل الناس

 طريق ابن عباسا ن قرعه احلسن ايخذ   وايش يبغا بذا والرشع قد فيه نفاس

يناسوابن عبد السالم آ فىت   الباس ماقرآ  الروضه اليل نصها يذهب  ويف قوهل ا 

 آ معق الساسوالشهري الكبري ابن العجيل   ضوء شعلته نرباسواشعل البارزي يف 

ن بغت منك نفاس  للبنايه وللتوس يع فاتبــــــــع والتأ س  سامح الناس والنفس ا 

 قل لها ال ودعها يف لظى الضيق متتاس

 وقال رضي اهلل عنه
 دندين واس تديري يف مجيع املرايس  ايمطربه فانه مـــــدايم وك يسدان 

 فيه يل ذوق ماذاقوه قويم وانيس  اس تديري به انه دار قلــيب ورآ يس

 رسن الروايسوانفتح قفيل املهبم و  عيوين نعايسحني يرسي رسى به من 

 جماري قيايسني يل من طباعي ول  من جبايل ولــــني لك مااكن قــايس 

 تصفوا به مياه اعتاكيسح به و انرش   فيه يل رس يقطع مثل قطع املوايس

 وان نسيت آ مر ذكرين اذلي كنت انيس  لبس زال التبايسوان مسعته وعندي 

 هو اجحار سايسيف الهوى وان بغيت آ بين   هو كاميل وهو مــــايل وزينة لبايس

 وقال رضي اهلل عنه
 وحث ادلالعيسعند ماساقها احلادي   ايعيل حن قليب عند ماحنت العيس

                                                                                                                                                                      

آ مرها مع القايض ، فقال لها الش يخ معر : آ رجعي  ال ن ا ىل بيتك وغيس رآ سك ابدلهن والعليك 

هذه ال بيات من القايض والمن فتواه ، مث التفت الش يخ ا ىل بعض احلداة من آ حصابه وآ لقا عليه 

رجتاال . اهـ اتج ال عراس   383/1ا 
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 قلت ايحادي ارفق يب وسقها بتنفيس  واصعدت ايعيل مهنا ومين التناهيس

  ابدلانف احملابيس شف ا ىل احلال والطف   قد هبا ماكفـاها وجدها والتجاريس

 امميسقتل من شمك جسن مك فنت مك قد   يف جسون الهوى يف قيد مقري الطواوايس

 لعنه كام ابليسبه فديته عىل شانيه   عابد وراهب وقسيسمك ومك هام من 

 جنان الفراديسيسحب التيه يف عايل   والنيب لوبدا زين احلــيل واملالبيس 

 نواعس وتنعيسالنجال اذلي مهنا   آ وحلظ من لواحظ مش هبات املقابيس

 اخللق من قيسماذلا ايعيل يف مجةل   ان هيميون به لك الش ناه املناحيس

 آ ه مث آ ه من عذب س باين بتلعيس  زين املالعيسفايق الغيد سايم اجليد 
 يف الكراريسعذب ماحيتوي وصفه لنا   والتداريسعذب مذكور يف لفظ اخلطب 

 يف القلب حتميسآ ه ايحادي ان اليوم   لك من شاهده س بح وهلل بتقديس

ال بيس   من فراقه تراان بني محى وترسيس   بك ايمعر بيسان وقع وصل وا 

 ينفض الكيسحق ماقيل ايمن قد عشق   صدق ماوالنيب يف غري عشقتك تلبيس

 وعيىس مع ادريسس يد آ دم ونسل آ دم   والصالة عىل الهادي كثري النواميس

 وقال رضي اهلل عنه
 ماهلم دوب يبنون البنايه بال ساس  آ ه ايبن رجب ماحيةل الناس ابلناس

ن الغىن ابلناس ايسامل افالس يناس  وهللا ا   واملعزه هبم ذهل ووحش هتم ا 

 لقهم حني تلقامه يف املقعد آ نفاس  الرجل والرآ سآ ترك الناس مره واترك 

 آ خامس واسداسقد معي علمهم فرقهم   فان ما والنيب يلحقك يف قتلهم ابس

 منه التفراسحص هو كذا ذه صفهتم   اعرف اجلوهر الشفاف والودع واملاس
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 يه عاكســــ آ نظر ادلر يف حبره ولوف 

 وقال رضي اهلل عنه
 والخلفوا انسراحو الناس يل نعرف   بن رجب اكنت الغرفه واكنوا هبا انس

 اندموين وربوين عىل قهوة الك س  بنيت عىل ساساكن فهيا مباين العشق 

 يف داييج هبمي الليل يل يويح العاس

 وقال رضي اهلل عنه
 مر معري وان بني البىك والتناهيس  آ ه ايانس مايب من عـــوار وجتريس

 عارضين ابليسآ ين ماقلت راح ابليس   بيساياهل الهوى بس به بيس هذا احلال 

 املفاليسيف كذوب الامتين مغنيات   ذا وان يف معى يف س ندابت الهتاويس

 الخيسعيل قبل ل ايهللا اعطف عيل وامح  من سفاهيت اكين ماكل  عرش بلقيس

 عصوب احملابيسواطلق العصب ايمطلق   وامحل الثقل ايحامل محول ادلالعيس

 د بتنفيسـفانك ان مل تنفس ماقدر ح  واكفنا العاذلني احلاسدين املناحيس

 غري رآ فتك ايحميي عظام املراميس  الوال يرجتى عند الكدر والتغـاليس

 وقال رضي اهلل عنه
 نسنس اليوم واحيا ابحليا بعد ماايبس  الغيد ابلود نسنسايعيل نود وادي 

 وبني عليك آ وتنفسآ  آ وشىك عندك   قلت اينود هل خصك بيش ذاك ال لعس

 مايالم ان حايل فيه كـه معكس  ن آ رسل عتاب آ وترضسا  احك يل فانه 

 وطولت جملسغبت من قرة آ عياين   حب القر فاين يف املالمه مغطس
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 الجتاره فأ وىل يف املدارس تدرس  آ قضيــها واليل معلسالعىل حاجه 

غري يف مه آ وصايب هناري هتسهس
 وان دىج لييل ادلايج وجوح وعسعس  1

 اللب ال ريسفانت ذا احلني ايليل تسلب   جاءين ابليس واغواين بغيه ووسوس

ذا مس  ابهلل اعذرين ا ين يف العنــــا ذا تهنس  اياذلي ينشق املقيـود مسه ا 

ل وافلس  بعد غنوته وامىس بعد عزه منحس  مه يف مه اكين اتجٍر قــــــَ

 وابده وخيسفاندره خصمه القايس   آ وكام الوايل اليل قد توىل الف منحس

 وقال رضي اهلل عنه
 شادن آ تلع خناسلقيت من صيد رخيه   جعيب ايصاح ذا يش مامعي هل قياس

 س بحان ريب من غزال وك سفقلت   غزال سايه زيك مابني رجوى وايس

ذا ارتشف منه   ابحلب بلبل وماسفقلت ايذي بال   وسفه تهنس وانسآ  ا 

 آ لبس ين آ حسن لباسفقال ال واذلي   وراك اكرس جفونك خاف ذا بك نعاس

 لقد تومهت ومهه مالها قط ساس  وذي طرحين عىل العشاق فتنه وابس

ال ان  غلط والبيننا هتــمه واليه قـساس  قليب قد تعلق بناس واليل ا 

 شوفه حناسجوهر ي علمت هو من لبس   بعيد عين وقد اكنوا بقــــريب وانس

 صاحب قياستلغ ماقال ذي يف القول   وهل بدا حد يعرض فص كود مباس

 والرآ س رآ سال رجل آ رجل ولوحنني   وخذ الكيم والحيبسك عنه احتباس

ال مداسواليغرك مسحب   وس وانسانووالناس انس ونس ناس   ثوب وا 
 واتبعهم ولومه فالسشف آ هل ال صال   عىل ال رض فهيا ذي يطيب الغراس ردو 

                                                           
1
 ابفضل : غري يف وسط آ وصاري هناري هتسهس 
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 والتعلق حببل اذلل واههل خساس  ورح عىل املنع واهل املنع دقه حساس

 اسـوقد وردان وكنا ابلفضيحه نف  والترد ماء احلوابس ريهتن آ اليباس
 ايل يومنا ابت عاسـهللا لي والرعى  وجا الندم وانرشاح القلب عاد اعتاكس

 احلطب يف النحاسجعلت يش مثل جامح   عىل اذلريره بذران شبش به واحرتاس

 مقرين ابليس درجين كام ابنـواس  وريت للرجل قبل اخملتلف مث فاس

وسار يب يف طريقه حام حويل وحاس
1
 

 وقال رضي اهلل عنه

بك يسسويقي الك س ابدرين 
 ورآ يسفقمت هل عىل عيـــين   2

 هل وكشفت عن وهجىي لبايس  وابدرت السجود بال التباس

 توش يح

 مفن شا فليقــــــــــــل ماشاء

آ ان ال آ ريش والاخشـــــــى
3
 

 وال ابيل مبــــــــــــــــن وىش

 وماراعيت يف التــفريق رآ يس  خرجت عن ال رسة والكرايس

 فصل

 ابلقــــــدح املعىلوفزت دليه   فش نف عند ذا ك يس وآ مـل  

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
2
 ابفضل : سويقي الراح ابدرين بك يس 
3
 ابفضل : والسأ ء والآ حشا 
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 كفى بك ايعــــذويل ماتقايس  وكنت اجملتيل ملا جتـــــــــــىل

 توش يح

 فذق يف احلب ماذقــــــــــــنا

 وغص حبر الهـــــــــــوى معنا

 ولـمــــنا ثــــــــــــم ودعــــــــنا

 مفا يل جل عن درك القيايس  والتطول البنا من غري سايس

 فصل

 عىل آ ثـري لهــــا يسعى املعاين  ايجاهل املعـــــــىن معاينهنا 

 واليراتب من هــــول وبأ يس  جسور مل يكن يثـــــــنيه اثين

 توش يح

 هلمـــــــــــــوا ايآ ويل ال لباب

 وحطوا حـــــــول هذا الباب

 فهذا منهتىى الطــــــــــــــالب

 دونـــــــه دك الروايسولكن   عىل التحقيق ذا خري املرايس

 فصل

 واكن هل بقـــــــرب القرب نيه  آ اي من يطلب الـرتب العلــــيه

 فها آ ان ذا لهـا مـــازلت حايس  ينادمين عىل رشب البــــــقيه
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 توش يح

 تراان بني آ دنـــــــــــــــــــــــاين

 معىن مل آ زل عـــــــــــــــــــاين

 والــــــــــــداينبقايص الروح 

 سوى تقبــيل لياليت وطايس  نويت اال عتاكف وعشت انيس

 وقال رضي اهلل عنه

 ماعيل من الناسشارشب بك يس   وآ ان اعشق الك سالك س يعشقين 

ذا اكن البنا عىل ساس  ابقول للعــــــــــذال فيه  الابس  الابس ا 

 وقـــــــالت آ نت ابلسالمهعيل   آ ان اذلي قــــــد سلمت سالمه

 وآ نت همــــــامجيئتنا عىل الرآ س  مصحوب معنا الختف مالمـــــه

 وكل علينا لك ما متـــــــــــــــىن  لوتلبس املعتب فأ نت مــــــــــنا

ان ان فتحنا كل نعـــــــــــــــــم وا   بال عنا اعطيـــــناك ذافالتـأ س  ا 

ن ش يئت ا ن نكن كل  وانرشح كلفسد ابب الهـــــــم   وكن لنا ا 

 نمثن آ حـجـــــــارك مجيعها ماس  فنحن جريانك وحنن آ هــــــــكل

**** 
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 } حرف الشني املعجمة {

 قال رضي اهلل عنه

 اللام من هبا عاشالوال عاش ايعذب   عذب الاكنت ادلنيا والبأ هـلها فاش

 وابرد هبا اجلاشمن نظرها بعني الود   فا هنا الش والراكن ا ىل ظلـــها الش
 من حضيض الهوى ذي هو توافيه ال وابش  يف رايض القدس ال عىل ول نتاش مارعى

 ماهبا ملتجا الك والحولها آ عــراش  اهل ال جناشفالنجا النجا يف جمها اي

 اس تفت من غري غشاشفا ن بغيت ادلليل   مايه آ ال مناوخ للبــــاليــا وال وانش

 تتضح كل مرايم الببندق والاكش  طه آ ول امليدان واحلـجر هل ابشآ لق 

 فافهم الرس يف قول اذلي مابدا طاش  ذي رىم منه رامهيا ا ىل معمد القاش

 من راكب آ وماشخري من سار يف الكونني   النصيحه لنا غاشيف مقاهل وال هو يف 

زهد ا ن هللا حمبته ايماش  هاك فتاشلذلي هون ادلنيا وزد   حيث قال ا 
 قال ماوازنت آ وقاربت وزنة آ دانش  كرس عودها اخلاشيف جناح البعوضه ذي 

 وشاابشفاغسل آ يديك مهنا واخل قلبك   ماحظي مهنا اكفر برشبــــه والعاش

ذا كنت هذا الختاف التشواش  كل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 مد كفك وخذ مين مطيه ومفرش  مد كفك لعقد الـــود ايالبس الرش

 والقالب بعشقتك مرتشوآ صبح القلب   فا ن طري الهويه عندي اليوم عشش 

 بنعش تك يرعشيل عىس غصين اذلاوي   فادن مين واندمين مبغنـــاك وانعش
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 فانه الرايق العذب اذلي مايشوش  البارد العذب ابلهشواسقين من ملاك 

 تعطشمن قد فاسقين ماك فاين مثل   ماهو آ ال يطيب نفس من قد تغشش

ذا ه فالتفت مث  وبني آ قىص مسه يوم نوشبني مأ رب   و مبثل املنعشـــفا 
 فاعرتض هل واندى مش به الصل ال رقش  بمك من مريشمن ظبا اجلزع ذي تريم 

 البيض وانقشآ سقين اليوم فاين اياعذب   ذي ليس يغتشقال قف ايقضيب الترب 

 اعيانه علق محر ترهش فانت ايذي يف  من سقاين سقاه هللا كرع ابرد الطش

 عاش راين اليظمأ  والعاد يعطش  احلبييش اخملرشمن رشب ماك ايراعي 

 وقال رضي اهلل عنه
 شفت ابلعني مانغص عيل املعايش  بلغريب اخنلعت اليوم من ثوب شايش

 سطر رواين الراكب ومن اكن مايش  واتضح بني تسطري الكتب واحلوايش

 وان رجيل طويهل ما وسعها الفرايش  مايبـــايشفاعرتفت ان مثيل ايعيل 
 قهل مثيل والختفيه من خوف وايش  مااحسن الصدق ايمن ليس بيده قرايش

 مامعي يش واليل يش ول قدر عىل يش  فا ين اليوم قايل قول من ليس خايش

 والغزالن ل هل الغوايشطارح الرح   قرت القاع يب وامسيت بعد انتعايش

 فاحزموا ابملوايش اليوم اياهل املوايش  لك انزل وحــايش منقطع من رعاية

 اياهل الهيايشقال ماان من اهل الهوش   فا ن ابخمرمه ماعاد يقدر ينـــــــايش

 البس يفي والرحمي والنبل اكيش

 وقال رضي اهلل عنه
 كن مع آ هل الصفا واههل ولواكنوا آ وحاش  اشبــو ال  ض آ  آ ر قليب آ وصيك التقطن يف 
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ال انتقل   ورامه وفتش بني ال فاق فتاشدر   من ذا ال جناشفان لقيته هنا وا 

ذا ادركت حد مهنم   والزم الباب حينئذ وكن فيه بشاش  فقل سوه شاابشمث ا 
 آ ورعايه وتوق آ وهل مشام آ وحتراش  حني يأ تيك من هل رغبه آ ومطلب آ عراش

 ماحل ساحااتها الالشيف رىب جند ذي   ابهل ذا الفن حبان آ وبغا مهنم آ عراش

بل ال وابش  ماهن آ ال ملن لـه مه ا ىل ثـم ينتاش  الوال يف مراعهيا رعني ا 

 ايآ هل ال حواش احلوشفالس باق الس باق   يقطع الوادي العادي ولوماه عفاش

 شلوا آ ثفالمك وادابشمك اياهل ال دابش  امسعوا نصحي ا ين والنيب غري غشاش

 الغنا الباشوان دار الفنا احملتوم اياهل   هنا الشواعرفوا عن يقني ان احملهل 

 ملحفه ملحفه ماعاد يف القرب فشفاش  اتليهتا املقابر اياهل ال شامط والشاش

 وقال رضي اهلل عنه
 وآ لف ايسني بعدشآ لف ايسني قبلش   ذي خد خدشآ لف ايسني من ذا ادلمع 

 دشوذكرش عهويش ذي بني آ رسارش   حل عندشويش ايمرشيق ذا احلني ذي 

 آ هل ودشش من داير آ وخرب جاش غاظ  آ خلف بوعدشذاهوى جايرآ وذا موعد

 عارض  وردشبش ماعرتض دون حمبو   قصدتيه قصدشآ وقصديت وخيب ذي 

 محلش من محول آ هل الهوى فوق هجدش  آ وقىض قايض العشقه هبجرش وطردش

من خرب ذا السهم يل صاب كبدشابنشدش   ريتنا القاش ذي سالت مدامعش وحدش
1 

 شواجهتد يف ادلوا واطفي تلعاب قلب
 ابهلل احيك يل ادخل يف مشوسش وبردش  جبت لش هجد ماهو والنيب مثل هجدش

                                                           
1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 يف احملبه وقع بني احملبـــــــني ندش  دشعىل شق يدي ظل واميس معش ي

 آ وتعبد لش آ وقع يف الهوى عبد عبدش

****** 

 عنهوقال رضي اهلل 

 لقيت فــــــيه مايش  يف قشـايشفتشت 

 طالبــك يش باليش  آ ويت ا ىل فـــــرايش

ن كنت ابب حيهل  ايمن هل الوســـــــيهل  ا 

 ساكل يش بــــاليش  حفيليت قليـــــــــــــهل

 الك والسبـــــــــييل  مانــــا من آ ل آ يب يل

ال آ خذ يش باليش  يف احلط والرحيــيل  ا 

 ومعــــــطي آ ل داود  ايانرص النيب هــــود

 جديل بيش بال يش  من عني معدن اجلود

**** 
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 } حرف الصاد املهملة {

 قال رضي اهلل عنه

 يف رسالة اإلمام القشريي رضي اهلل عنه

 ومفرقا بني اجلـــــواهر واحلىص  ايطالبا رس الطـــــــريق ملخصا
 فأ دم قرآ ءهتا زمانك واحـــــرصا  الهدىيه يف الرساةل فهىي قسطاس 

 وآ مق عىل آ بــــــــــــــواهبا مرتبصا  وتأ ملن وحتققن بالكمــــــــــــــها

نه  يأ تيك ما مهنا تــــــداىن آ وقىص  لورود نفحات الفتــــــــــوح فا 

 حقــــــقهتا قسام لنصحك خملصا  وهللا وهللا العظـــــــــــــــمي آ لية

 جاء القشريي عـم فهيا وخصصا  جاء من آ هل الطرائق مثل ما ما

ذ رس آ رسار القرآ ن ومـــــا آ ىت  يف س نة اخملــــــتار منه منصصا  ا 

 حفظــــــــــته مث تداولته ممحصا  صارت قلوب العارفـــني معــــادان

 عبد الكرمي وعنده آ لقت للعصا  برتامج ال لفـــــاظ فاش تاقت ا ىل 

 هداية من عىصآ هل الهداية عن   جفزاه عنا هللا آ فضل ماجـــــــزا

***** 
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 } حرف الضاد املعجمة {

 قال رضي اهلل عنه

 من جامكل ومغضعيوين  آ ميلعل يل   يب رضـــايحياة النفوس املدنفه ابلن

 حبيتنا آ وكنت مبغضوانمت حمبويب ا ن   فانك اليل تعافيين فديتك ومتــرض

ذا مقت ابفرضوانت وهجىي وتوجهيىي   غاية مرادي فاقبل آ وشيت فاعرضوانت   ا 

 والتفت يل وعوضيل عيون املوده   ايهللا انظر ا ىل حايل برمحتك وايقظ

 قل هل الهيس قرص اياملطيل املعرض  ابجلفا لني وان جاء حاسدا ابيغلظ

 قد غفران حفرض ابهلل آ والحترض

 وقال رضي اهلل عنه
 ل اعرتايضوقَ طابت النفس ايسؤيل   يوم آ سفر وكني رايض ايابرك اليوم

 ييف احملبه فديتك ايخطوف اللحاظ  حب يل حب يل ان قول مايل عرايض

 ايحياة النفوس املدنفــــات املرايض  مثل ال رزاق مايه آ ال حبمك املقايض
ذا ماشفت   يف اللحاظيالقذا شفت  ردك الطبت وان  كل جنم يأ يضملت مهنا ا 

 رمت فيك اعتيايضالبلغت املراد ا ن   قدك موالي يف بسطي وحال انقبايض

 وهللا الفرد عالم الرسير الغــاميض  الوال اهنضين هللا ايريض ابنهتايض

 فايق آ هل البيايضان عندي سوادك   آ لف لوخريوين يف صبااي الغيـــايض

 وقال رضي اهلل عنه
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هنا ضاقت يب  آ نفاس ال راضبلغريب ا 
 ضقن ايبلغريب آ نفاسها والوعا فاض  1

 من لظى ايعيل وهاهجا ليس خيتاض  اليوم قضقاض هل مما بهتسمع اجلوف 

 اندمه ايعيل شفهم نيام آ ومه آ يقاظ  فيل فهيم آ غراضوانت شف غاية آ حصايب 
 يف الباطن آ مراضواش تىك ضمي به منه   قل هلم قوموا ان ابخمرمه شوفه اغتاظ

 آ هونه قال ك ن الكبد تقرض مبقراض  وهللا تنـــــقاضبه تنقاض منه آ ي 

 فاهنضوا ا ن اكن حد منمك حلاجته هناض

 وقال رضي اهلل عنه
 وانقضت من هنا ال مال منا وال عراض  هبت النود ايسامل ا ىل ذيك ال راض

لينا كفى يكفي هنايه من آ عراض ال التقباضفان ماعاد بعد الرخصه   حب ا   ا 
 يف حبور الهوى وارىس مراكبه واراتض  فامسع الكم اذلي خاضذه نصيحيت كل 

ن نفق انض متجر ليس هو انفق وال ا 
2
 

 للساهن آ مراضفان طول السهن والفكر   قاضمن اهل التنشل واقطع عرى آ ماكل 

 آ نتاضمامنه سقط ماهو آ ال صياح من   بالجرم يغتاضوالتفاتك ا ىل من هو 

 بتخميج ال حواضقبل التظهر العوجا   هناضفاجهر آ طالهل اهنضها مع لك 

 والرعض رعاض فيه من طاول مانفع   اضاملوزع آ وففانه ا ن زاد ماء الوادي عىل 

 وقال رضي اهلل عنه
 مالقاته آ غراضمر غافل وقديل يف   ايبن ابنرص عارضين قليل التعراض

                                                           
1
 ابفضل : آ وساع ال راض 
2
 هذا البيت  سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 حني يغتاض ءواجنذب مثل براق السام  قبل الرتايضفامتلت من س ناه العني 

 يليق التقباضمافديتك عىل مثيل   قلت همالك ايموىل مريضات ال حلاظ

 عريضات ال عراضضقت مهنا وضاقت يب   بعد ماادخلتين غبة عنا ليس ختتاض

 عديل آ نظرك عل العني هتنا ابغامض  آ هل ال مراضفان بغيت امجليهل ايطبيب 

  آ وفاضماهل دين من بنير التفض فان   قل ثبت ذا وكن للرس ايعذب خفاض

 وقال رضي اهلل عنه
ذا ابن حلظه  عن سلميى وهل يه يف سامه آ ويف آ رضه  بلغريب آ نشد البارق ا 

 بث بعضه عىل عشاقها واخف بعضه  مث يل ابن كل رسه بلمــــعان ومضه

 فاين آ درك معاين غامضه عند عرضه  واحك يل به وهاته يل بطوهل وعرضه

 قبل التوخذ آ عيان آ هل ال عيان مغضه  هعنه آ وتفظـواحذر احذر تفك اخلمت 

ه رفضه  خوف من حاسد يدري بأ مره ونقضه  آ وعذول يقع مابرحليـــــــــــرِّ

 قبل سعيه وبغيه واختالفه وركضه  خيتلونه ويس تغين برفعـــــه وخفضه

 ويش نبغا مبامه حوض مامه وخمضه

يه عام ليس هل منه عـرضه  بتكثـــــــريه علهيم ونقضهويش نبغا   ينقضه ا 

 آ وطعم مج من رغوة سنيه وخمضه  فان لوعارضه عارض يرد عنه عرضه

لهيم واس متع عنه وعـظــــه  واعتصم ابلهوى واش تد ظهره بقبضه  رد رآ سه ا 

 نفهل وفرضهوادمن السري يف تفسري   واش هتر فيه بني آ ههل هبمـــه وهنضه

 واعرتف ابن بطشه بيد عدهل وقبضه  وايقن ان هللا يقلب صفر آ وانيه فضه

****** 
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 } حرف العني املهملة {

 قال رضي اهلل عنه

 ماهو آ ال شفا فيه ادلوى والنفاعــه  انرص امللتقـــا مغـــمن ولو اكن ساعه

 حيث قال ان طاعهتا بس بعني طاعه  من فضيلته فكر يف صالة امجلاعــه

 نصح من انحص طبعك يوافق طباعه  فاس متع اياذلي مخر القلوب اس امتعه

 التصارع قوي فان مايفيدك رصاعه  احذر ان العجل يف لك مطلب ضياعه

 مانفع كل واليقبل بدفــع آ وطامعــــه  قبل ترجع تبا امليهل وتبغا الفــراعــــه

 ع يف مراده وراعـهارم مرماه وارس   فاتبع فان ماينجيك غري اتباعــــــــه

ن آ ظهر النكرى وشهر رشاعه  مانفع فيه كرث اخملتلف واذلراعـــــه  فانه ا 

 لو جييه  الف شافع ما قبل هل شفاعه

 وقال رضي اهلل عنه
 آ ولعهل يفيق آ وعل حيصل هل اقالع  مطربه شيل املغنا عىس القلب يراتع

 آ نهبته من النوم ماطــــاعنهبيه ا ين   آ وعىس من مراعيه الوخاميت يراتع

 مك كل آ فات مك بلوى ومك ذاكل آ وجاع  قلت ذا مك جترعين املرارات جـراع

 ابهلل آ نصت ا ىل ادلاعي وكن قلب سامع  اخلري رجاعماانت ايالقلب من شومك ا ىل 

 اردف ابل تباعبوع و عندماخصص املت   فانه آ فصح ولبوه الرجال آ هل ال سامع

 فاحذر احذر من الفتنه كام لك جامع  العـــــــــني حنو المتتاعقال هل المتد 

 من بغا العزفانه يف الورع والتقناع  فان يف اذلكر مايغين عن املد والصاع
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 وابرص اذلل كه يف الطمع اياهل ال طامع

 وقال رضي اهلل عنه
 احك يل هل تقول آ ايمنا ذيك ترجع  بن مجيل آ هنا غابت مىت الشمس تطلع

 من نوى فيه نيــــــه ماحس هبا متنع  يوم كنا واكن ادلهر يزيج وجيــــمع

فادع يل ادع ايبن املنهتىى عل يل امسع
 سهل واطلبه واس متسك بعروته وارجع  1

 والتفت ايمحمد بعد ذا حنــــو ال تلع  منه اليه ا ن يف اببه ملن جاه مقــــنع
 مايضاىه هبا آ ال شعب عامر ولعلع  عىل لك موضعذي به الشحر قد اتهت 

ذا اجنع  ذا لعينيك ايراعي احلبييش املنسـع  اياذلي ك نه ادلجيور والبدر ا 

 اي آ م س يد مىت جنم الرضا منش يطلع  ذا عىل ذا جفل هللا مااطرفه يصنع

 ذي بدا البني يف حاهل وبني وبدع  آ ومىت هللا يبا يربي السقمي املولــــع 

 الهنار آ شغهل شاغل والليل هيجــع  هل يف متحانه آ ربـــــــعآ علميه ان قد 

 كام خاف ساعه صـــوهتا زاد رجع   غري هو مثل حايش هاميه بأ رض بلقع

ال ايزىه لك مجمــــــع  شوف وامسعماهبا عرش معشار اذلي   ش به احلال وا 

 وقال رضي اهلل عنه
نقطــــاعـه  يل آ ودعته وخان الوداعه من رفيق  ماشع اليوم حققت اهنا اال 

 ابعنا سايج الناظر وان عبد طاعه  ابع ايماشع آ رخص صاحبه يف بياعه

 فأ يش لوحد مال كفه وبني نفاعــــه  ذا فعاهل والحد مد هل يف طامعـــــه

ن زدت جاذب ايمعىن قناعه  اكن قطع مراكيبه وفلت رجاعـــــــه  وهللا ا 
                                                           

1
 ابفضل : فادع ايبن مجيل  
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 قل هل آ ين املدا تبغا احملبه صناعــه  ــــهالمتتع بعمري بعد ذا الفـعل ساع

 وتبدي الش ناعهقبل مايظهر الغايب   دان منك قد ذا منك اتيل رصاعهســـ

 اتب ل جكل من العشقه وخال اخلالعه  فان ابخمرمه ايعذب طاوي رشاعه

 مااقدر احزم عىل يش قدر هللا ضياعه  متبع قول ال ول قايل يف اتباعــــــه

 اهلل عنهوقال رضي 
 قرة العني آ بدعحب يل حب يل يف   عل ايسهل للوادي ومن فيه مرجع
 شل وافقع هات يل هات يل ايمطريب  حب يل حب يل يف ذي هبم شوف وامسع

 مس يل بور واذكرها فهو خري وانفع  واذكر الربع ذي قليب بذكره مولـــــع

 املال يل امجعاياهل حايل يه الغايل من    اذلي دمعي عليه آ ربع آ ربع يبيه راب

 لويقولون خذ صنعا هبا قلت مااقنع  مااش تفي حني تذكر يل ول روى ول ش بع

ن ذا احلق ايعاذيل دع  اذلي قابل هللا به ول خىش ول فزعذا  آ ي وحق هللا ا 

 وان مهزت آ وذكرت آ خرى برغبه ومطمع  من عقوبته اتيل القول والتايل آ قطع

 ريت قليب وقاليب ان بقي فيه موضع  قعـال عيان تعمى ريت ال ذان تصريت 

 لك يش منه وحده وان مجع ماجتمع  يتبـــع غري من يف بور مييس مقـطع

 يف مقالته ذي القـاها وعينيه تدمع  والصحيح قال ال ول قال عين وبدع

 لك دمع جرى يف غري ليىل مضــيع

 وقال رضي اهلل عنه
 واحك به للرابعه ايذليذ الرابعــــه  اس متع قــــــوال يذل اس امتعهبلغريب 

 آ برص العز كه يف الغىن والقنــــاعه  قل ملن اكن هل مهه  ويبغي ارتفاعــه
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 خيار البضاعهاياهل ال لباب يف التقوى   والهنا والامتين والــــــــدوى والنفاعه

 واس تقميوا وسريوا يف طريق امجلاعه  فالزموا الباب ايطالب يف لك ساعه

 واس تعاذوا والذوا ابلنيب واتباعــــه  ذي تـولوا يف املوىل عىل لك طاعه

 نور ال نوار ذي نور الربااي شعاعـه  وافقوا رافقوا ذي يرجتى للشفـاعــــه

 يف رىض هللا ذي آ حيا غيث مزنه بقاعه  خرية هللا ورسه خري من مـــد ابعه

 ذه طريق الهدى وادلين اياهل اخلالعه  الشمس غارت من ثرى ترب قاعهواذلي 

 احذر آ وصيك خل الظبظبه والش ناعه  وانت ايذي لها بيض الثنااي نزاعــــه

 هـآ حصاب لعني الطامع من برز واندر  واحذر اللوم اليعجبك محرة قناعــه

 يف قطاعــه خهل اقطعه فان الفائده  واظهر البيع يف صاحبه واخفا بياعه

 وقال رضي اهلل عنه
لهيا واتبع  بلغريب احلبيبه ذي هبا كنت والــــع هبا واسعى ا   ذيك ذي حِّ

 عـــطاوعتين وقالت ايمعر رس وراب  واذلي من قدمي اتبع لها لك اتبـــــع

 من رضاان والتقطعك عنا القواطع  عـواعرف آ داب حرضتنا تنال املطام
 قالت الود اياهل الود قد هل رشايع  جيش طايعقلت كيف الطريق آ حيك وان 

 حب يل ايمعر وابغض وواصل وقاطع  فاس متعها واتبعها ومـــــــــــه التنازع

 وامع عام مىض واصقع خروق املسامع  واجف املضاجعواكرث النوح وامح اللوح 

ن بأ ي ن منعنا   املنافعر و دينا الرض عن سواان ا   فالمعـــــــطي والمث مانعا 

 واخل يل ايخميل لك داين وشاسع  السوق واسعحني نعطي فقل ماش يئته 

 واذكر امسي يف اخللوات يب واجملامع  الفكل والطبايعواخنلع من خالف آ هل 
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 وابق واحد لواحد والق دورك بالقع

 وقال رضي اهلل عنه
 ابمتحاين مادرى كيف يصنعمن بيل   ايبن نبراش مسكني الغريب املـــولع

نه مىض معري وانغص وابلع  محلوين وان آ جعف ظهر والرجل تضلع  وهللا ا 

 عـيعتق آ ويرفق آ وتدخهل رآ فه ويشف  هو ماعاد به جيد ينفع الحولقلت 

 الهتندس برتكه اليداخكل مطمــــع  قال وين آ نت ايابخمــــــرمه الختشع

 قده ذا قصدان نبغاك قدما تلعــــلـع  فا ن ذا ابب مك ما رمت قدله توسع

 نبغي الناس تنظر مافعلنا وتسمــع  ماشفايل هنا دوبك توطي وتــرفــــع
ذا اجنع  فيك قلت افتصل صل ايمىن القلب واقطع  اياذلي يفتشل شايفه منه ا 

 واملرايم من اعيانه ابل واتر تنـــزع  تنظر الليل ال سود والقمر فيه تطلع

 والربد سال سلساهل وابرقه يلمــــع  اذلي ابلورد ال محر تلفــــعواخلدود 

نيق املتــــلــع  جل س بحان من متم معانيه وابدع  ذا وهذا عىل ابريق الع 

 مانسيته والخيلوا عيل منه موضــع  يف صفاته وخالين معه روح وارجع

نه تبـادا يل ونــــاري تشعشع  واجلزيره وميفـعابلعضل بني جلعه   وهللا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 شل صوته تسابق انظري منه دمعه  ساجع البان ايهادي جشاين بسجعه

 آ نت مثيل عليل آ وذا الرتانم ش بعه  قلت ايطري ماثورك يل بعد جهــــعه

 ا ن يب مثل مابك كه آ صهل وفرعه  قال ال وهللا املنعم حبمكــــه وصنعه

 انقلب ماتفرق آ ودان بعد مجعـــــه  طبعهيل خليٍل قلب حايل تقالب 
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ن احلب مافيه خدعـه  قلت همالك ايعني املعـــــىن ومسعه  الختادعين ا 

 وانت ايعذب تبغا تبدع اليوم بدعه  ماهو آ ال نقا والصادقه فيه رفعــــــه

 للمحبني ايالبس من املري خلـــــعه

 وقال رضي اهلل عنه
 فيه من انح رجعشل صوتك ورجع   يسمعذاك شل ايابرجب صوتك عىس 

 آ وعىس الرحي ذي وافاه يسعى ويشفع  عل ذاك اذلي عيين تراعيه يسمـع

 خان عهدي وبدعفانت يل عني ايليل   ال جواد تنفععند  عندي ان الشفاعه

 البدر يطلعآ حرق النيل ش بك اياذلي   جارش بك ظهر يف نيل حايل وبدع

 والشمس تطلعيف سام الكون ل هل الكون   وشعشعمن ثناايه حىت مع نـــــوره 

ذا امجع  احلجاب آ وتربقعآ رىخ غابت الشمس وان   من جبينه ولكنه فديتـــــه ا 

 اجلرح واوجعاحك يل عاد اياليل وسع   حرن ال فاكر وامىس لك جامد مزعزع

 السوق واهبعيب وخالين آ معى سري يف   واشهر آ مري عىل رؤس اخلاليق وش نع 

 مااقدر اقصعكيف تبغاين آ قصعها وان   قصدان وحدثنا فنا عنده آ صقعمن 

 غريابيل بقوهل يل ول خرق ول رقع

 وقال رضي اهلل عنه
 ايمن مىض معري وانهل مراعي اند   بلغريب ادع من الان لغريه بــــداعي

 قل ذلي به دفا ظهري وبه مد ابعي   قمي ابسط عىل اببه كفوف اتضاعي

 ايمنيع امحلى مق وامح قبل انقطــاعي  ا ىل غريه يقلب طباعي ذي التفايت

 خلها سايبه تقطع مدى اهل القطاعي  شد وافلت والتثين علهيا الرجــاعي
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ال بكشف القناعي  والضياعيك ايدرك من ذا الهفا ر داي  فان ماذا زمان ا 

 قربوا يل يف املرعى ضواري الس باعي  فان ابخمرمه ضاقت عليــه الوساعي

 جنبوا فان طارفها عليه آ لف راعي  اس تورعوا من رابعيقلت اياهل الس باع 

 فاس تحنوه واش تدوا حببل الزناعي  مامييلون واملاء مــــاي والقــاع قاعي

 النفوس الرفاعيفان بغيتوا النقا اياهل   زيدوا فيه والقوا لك قبـــضه ذراعي

ال اتباعي  ردوا آ مري عىل عادته فيمك مطاعي  واتبــــعـوين مفا وهللا بقا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
ذا كنت تسمع  عىل ادلان واجسعوانرشح يف قرى دوعن   ايبشري اس متع قويل ا 

 معره مضيعذي مىض يف فيايف البني   حرك اليوم ايانرص سكون املــولــــع

 ليس ينفعماجمتع ماجمتع هل غري ما   من هنا الهنا يبغي يؤلف وجيمـــــع

 مادرى كيف ايحادي احملبني يصنع  فارتعت به مطااي العزم يف خس مرتع

 غري خلوه مابني الغيـــــــاابت هيبع  حني ماشافت آ عيانه يف اجلو مطلع

 قلب موجعفارو هل قول من قد قال من   الهو اندل اينــارص والطــــاع يتــــبع

 رس بعيين ترى حمبوب قليب وترجع   ابهلل ا ن اكن ايمسعود عيين تودع

 مث يل وازنت حذيه فدعها تدعدع  رسهبا رسهبا وارجع هبا حني ترجــع

 مااتفق كل واليبقى لها فيك مطمع  خلها فاهنا مهنا ا ىل بـــــــــور تنجع

 وقال رضي اهلل عنه
 يش ذا اينور عيين ومسعيليش ذا ل   عذب عذبتين محلتــــين غـري وسعي

 يل وفرعيـــصوآ  ايارتيايح وايرايح   ايحيايت وراحايت وفــــــريق ومجعي
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ليه التجي يف حال رضي ونفعي  منهتىى غاية آ مايل عىل لك وضــعي  ذي ا 

نك اليل تركب من حمبتك طبــــعي  ايموالي ماصب دمعيفان لوالك   ا 
ليه آ سعى وذي حنوه آ دعي نك اليل ا   بدعي وذي فيهي به صفه واهذ واذلي  فا 

ليه   تريس ودرعيواذلي هو ليوم اخلوف   الرآ س الضاق ذرعيواذلي رد ا 

 بعد ماابن كل توي ونــوي وجنعي  فأ يش عذرك فديتك ايضيا لك ربع

 واس امتعي ا ىل ادلاعي بشعري ورشعي  واعامتدي يف اعاميل وبــــذيل ومنعي

 وقال رضي اهلل عنه
 واصلح هللا فساد احلال يف احلال اياتلع  عذب يف يوم مجعتنا املفــــرق جتمع

 وانقلع عــــاد عن ابخمــرمه فانه آ قلع  واجنىل الغمي عن بدر السعاده وشعشع

 اتعبه واوجعوهللا آ براه من جرحه ذي   والعنا ذاك ذي به منك ايعذب رفع

ال وهل عـــــني تنبع  واخلواطر كذا ابلاكف والنون تتبع  ماهنا ماسبيل ا 
 لك مطلعذا اذلي ابن ل هل الغيب من   ماء القدس ال رفعمن سوايق حبر جاريه 

 ذا ليس ينفعفان ماجيت به من غري   حققوا به وقالوا جد ايجمـــهد آ ودع

 يف مسريه وخال لك انيف مصدع  رعـما هو آ ال ان بدا ابديه من مث واه

 عــوشن اياذلي قد فضح حايل وكرث  فاحرتف عاد ايذي يف فعايهل بـــدع

 انه اليوم غاب النجم ذي اكن يطلع  واكرث امحلل حىت حر ظهري وان اضلع 

يف جبينك وذاك الشعب يل اكن مرتع
 يف مراعيك ل عياين ترى قده بلقع  1
 هل بشكر الثنا واخمت بذكر املشفـع  فامحد هللا عىل مااعطى وآ ان امحده واصدع

                                                           
1
 ابفضل : يف جبينك وذاك العشب 
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 وقال رضي اهلل عنه
 واصبح القلب خالع ثوب ذيك اخلالعه  احلال بعد اتساعهقــرة العني ضاق 

 اهلم ساعهمابدا طاف به طائف من   بعد مااكنت آ ايمه ملا قال طاعــــــه

 يف رسوره وراحاته وطيب اجامتعه  ماهو آ ال عىل مااكن وافق طبــــاعــه

 يوم هبت هل آ نوادك وشلت رشاعه  وبني امجلاعهيسحب اذليل يف اخللوه 

نه تبني ضالعه مث  يف مسريه ورى ركبك وخاف انقطاعه  ذا احلني شوف ا 

 واش تغب به وحيه ابلتحيـه وراعه  فالتفت هل ونفق مامعه من بضاعـــه

 ماانتفاعه والبعد امخلــــــول ارتفاعه  فان فيك الطبــــابه هل ومنك النفاعه

 حرضة سامعهوارشقت ابلتداين منك   غري ان حص هل منك قبول الشفاعـه

 من ترانم مزمارك وصوت الرياعـه  واغتىن ابلغنا احلادي وطال اس امتعه
 وامتال من زاكة آ رصاك مده وصاعه  واخصبت ابنساكب آ مطارك آ طراف قاعه

 وقال رضي اهلل عنه
ليه آ مـر  اياذلي بيده الرضاء ومنــــه املنــافع  الفريقني راجع ساكل ايمن ا 

نه ضاق ن  ضقت والناس لك ابسط آ يديه خاضع  يب لك واسعفس الضيق فا 

بني ثنتني قد معت مجيع املواضــع  عــــالقـيطلبونك وقد ال راض مره ب
1 

 جور حاكم ماهل غري قدرتك رافـع  فاحرق ال رض ذي خطبه تصم املسامع

 عـمن والة الفساد آ نزل علهيم صواق  فانتقم ايشديد البطش واجعل وسارع

 يابه رجا اهل املطامعواسقنا الغيث حي   انعــــــــــــآ راكهنم واملصمعنويه هتد 

                                                           
1
 ابفضل : بني بيتني  
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 مه وال طفال ذي ايربنا يف املراضع  عـايهللا ارمح مشاخي ال رض ايرب راك

 ايجميب اس تجب ايخري داعي وسامع  عـــــوالهبامئ عىس متيس الهبامئ روات

 بس يف العافيه لك قاطعايهللا اقطع   ازعـــــــاياذلي المعه اثين والهل من

 واصلح آ حوالنا واعقل علينا الودايع  عـــافتح آ قفالها ذي عنك ايهللا موان

 ذي قد اودعتنا واحصابنا آ هل الرشايع

 وقال رضي اهلل عنه
 مرسجه اليعدي حرها بني ال ضالع  ايمطوع عىس ورد الهوى ماهل اقالع
 لها تكتب والطب يبـــتاعالعزميه   والتناهيس من وسط الشوى تطلع آ تباع

 واختلع عاد من دينه وخال الرتاكع  ري وصل اذلي لوشافه العابد اراتعـغ

 امعـيس متعها ويه عنده حرام ابال ج  وانقلب يتبع آ الت املغاين وال سامع

 ل قدر آ رقد ول قدر ليق ساعه عىل القاع  اعــــــمك متناع حبك قطع الكبد قط

 مثل معرس معه عيهل كثريالتشقالع  اعـــــالتوقغري طامح منوه يب كثري 

ذا   ليت ينفع من احلب اخلفر والرتابع  جاعوا آ وجاعمش تغل مكتلف مهنم ا 

 نلتوي به ومنيس ساملــــني المتشاع  اعــاكن خذان ربيع آ قوس قبيلته جش
 آ ربعه للتطوع والعبـــــاده واال راكع  لوحلد رآ ي يف نفسه قسم نفسه آ س باع

 وابتغي الفرد مهنم ل ةل ادلار يلتاع  وابتغي اثنني مهنم للمغاين وال سامع
 والصالة عىل امحد س يد الرسل يل شاع  غري آ ان خشص واحد مايف الواحد اقالع

 وقال رضي اهلل عنه
 وحاجر ولعلعيف هوى ساكين رامه   القايض آ مىس مولعايبن ال س باط قلب 
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 طاع يرجعوالكرى غاب من غابوا وال   آ ربع آ ربعابت من فقدمه يذرا ادلموع 

 آ وتقل قاطعوا فالكبد مين تقــطــــع  ليت شعري ليايل وصلنا ذيك ترجع
 والعاد هتجعغن به يف دىج ادلايج   خذ القول وامسعمث آ ان سكل ايمطرب 

 بث شكواي عل املش تىك فيه ينفع  عــــمـاند به عل حمبويب ملا قلت يس

 ايغزال النقا ايسايم اجليد ال تــلــــع  عـه وخيشـــحبب املضىنآ وعىس يرمح 

 آ وطمع لذلي ماهل يف الغــــري مطمع  عـهل لنا هل لنا بعد التش تات مجم

 آ وخالف اجلفا جنم الوفا منك يطلع  عــــــع لذلي ماطاع ابدلون يقنـآ وقن

 عــال رفآ وعىس من س نا ابيه حمياك   آ ومشوس الصفا بعد التكدار تسطع

 ايشفا من هفا ايطب من اكن موجع  عــــمــرد نظره لعني الصب تبدو وتل

 التصدد هبا فالقلب ابلصد يصدع  جدهبا جدهبا فالفضل عند هللا آ وسع

 ماحدى العيس حادهيا وزمزم وزعزع  والصالة عىل الهادي الشفيع املشفع

ــ آ وحامم امحلى غنا وث   نا ورجعــــــــ

 اهلل عنهوقال رضي 
 عـاذلي عند اببه مشخ الرؤس خض  نعـــ ايمىن القلب ماحال احلبيب املم 

 وان بدا منه يش مافيه للفكر مطمع  عـواذلي لوبدا نوره لرضوى تضعض

 من جتىل جامهل هل سلب عقهل آ مجع  عــــلك عايل آ يب النفس قد جاه يرك

 وحس نه مربقعوهللا انه س با عقيل   وزعزعذاك ذي هيج آ جشاين وحرك 

 اكن شعق ثياب الاكئنات املنـــوع  عاشقه يصنعكيف لوزال عنه احلجب 

 ضقن عنه اجلهات الست وامسني بلقع  رعــــمايكيف والهل فكر ابلعقل يق
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 والرقيب ابتعد عنا وكيده تقطـــــع  عـــايرعى هللا ليايل بت يف حيه آ رت

 يف مابيننا البــــــني تسمع واملناجاه  وهل عني تدمعراح يف خس مايكره 
 قلت هل مايربد حر شويق وينــــفــع  قال يل آ يش ذي يب به مين اليوم تقنع

 مايل وس يهل غري كل بك تشفع فا ن  عــــــغري لقياك يف آ عىل حمهل وموض

ن بغيت اللقا عن ماسواان تـورع  عـــــــــقال للوعد مابيين وبينك توق  ا 

منا البعد رؤية  ماهنا آ ال معية من هويــــــته جتمع  ريان فادن وامسعــــغ ا 

 آ مكل اخللق وال صل اذلي قد تفرع  ه توسعـــــتتضح لذلي قلبه وروح

 وقال رضي اهلل عنه
 سهل واطلبه وادعه اتيل الليل يسمع  ايبن مجعان سل من فرق الشمل جيمع

 يف الليل مااجهع يب وجع منه خالين  اشك يل منه فا ين من فعايهل موجعو 

 ساير النجم يف مرساه والعني تدمع  اذلهن وارجعروح بني املباين حائر 
 عــــولــمنك ايذي تولع يب وقدين م  وانشد الرحي يل ترسي مىت الشمس تطلع

نه قـد رماين وان ارض  نعـــ واجناليل ورواين حماس نه واج   عـمنه آ انوهللا ا 

 النكرى وقفا ورفعفاختفى واظهر   تربقــــــعيل وملا درى يب اين رآ يته 

 فيك ابلعني هينا من هتنــا ودع دع  منه رواين قلت الهيس خليين اش بع

 فيه واطلع يف اوصافه عىل لك مطلع  ايبديع املعاين اياذلي معرك آ بـــــدع

 فا ين به اقنع غري مااسهنتين راجيه  فيك ايسؤل آ مايل ول قدر توقــــــع

 بعض لقياك مطمععاد يل ايحبييب   يل عاد ايدايج احملاليل ايتلعفاحك 

 بوعدك وان اطلعواتبع الرجي ذي ترسي   آ وتباان اقطع الرجوى وانماقدر اقطع
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 وقال رضي اهلل عنه
 هل ترى عادان فهيا نرى آ وعاد نسمع  شن يرجعيف قِّ ايبن اثمر عىس مامر 

 يف سام جحر سامل ذي حاممه تسجع  عادان ابنشوف آ مقارها حــني تطلــــع

 ذي مث ترتعاحك يل وانشد الغزالن   بيض مثل املنايش دوهنا بيض تلمع

 عـمن قدا ذاك ذي قليب حببه مول  وانبين ابلنباء الشايف عىس القلب يقنع
 مابدا غاب من عيين زىه لك مجمع  ذي به القلب مايسىل وال العني هتجع

 الليل واجنعشبيه البدر يف  فان تبدا  وضعغري شوفه وخيل به مال لك م

 منه النور يأ يض هز رآ سه ودعدع  واجنىل ايبن اثمر كل جبينه وشعشع

 ايريت كل عني اياتلع يب وقلواحك هل   قبل القاع واجسد شكر هلل واركـــع

 لقه جتمعلقه وخ  اياذلي الزين يف خَ   ريت كل عني ايدايج المثمي املنسع

 ذي لعب يف صبا حبرك وخاله يفزع  فيه التفراق بــــدعتنظر احلال ذي 

 ان بغيت امجليهل فيه الحظه واشفع  من ظالهل وهل يف لك ميدان مرصع

 درة الوصل يرضعخل ابخمرمه من   رجوى ومطمععند نفسك هل ان هل فيك 

ن ذاقها عده بالشك يطـــــلع  فانه ا 

****** 
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 } حرف الفاء {

 قال رضي اهلل عنه

 يف رساةل القشريي وعوارف السهروردي نفع هللا ابمجليع آ مني 

ن ش يئت تظفر   بتصوف القوم الكرام الصـــــايف  اي آ خا اال نصافا 

 وكفى ونعم الاكيفـشريي اعتكف   فعىل رساةل ش يخ اال سالم القــ

ذا حاولت حل رموزها  اخلــــايفمايف العوارف تستــبني   واعرف ا 

 ورجعت ابحلــظ العظمي الوايف  واعمل بأ نك قد بلغت املنـــــهتىى 

 وآ يب يزيــــــد ورس برش احلايف  ومنحت حاالت اجلنيد وخالـــه

 سهل اخلضم الزاخـــــر املزتايف  ومشاهد الش بيل ورس التسرتي

 وصفا ابن آ دمه اكمل ال وصاف  وفضائال اكن الفضيل فضيـــــلها

 معروف وايف العــرش للتطوايف  قرقف من ذاقهــاورشبت رائق 

 خربا آ ابن به البــــــــيان الشايف  فرآ ى الرسي طوافه وروى لـــه

 ما آ وصـلوا من لك فيض ظايف  فاهللا يوصلنا جباهـــــــــــهم ا ىل

 ما آ سأ روه بأ كــــــوس ال لطايف  ويذيقـــــــنا من سلسبيل وداده

 مهنم فمل هتـــــــــووا ومه آ ال يف   وغدا يقول لنا ا يل فأ نــــــــــــــمت  

 وقال رضي اهلل عنه
 وقام يصـــــافينا بذاك ويصطفي  من لطفه اخلفيآ دار علينا الك س 
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 فا ن لمك فهيا اذلي تطلبــون يف  وقال خذوها وارشبوها هنيـــــئة

 وابت هبا يبدي علينا وخيــــتفي  فقلنا هل لبيك مسعا وطاعــــــــة

فـــــا حبسن ترصيف  وميزهجا حينا وحينا يديــــــــرها  براحته رصِّ

 بنغمة داود وطلــــــــعة يوسف  ويفرحنا طورا وطورا يرحيـــــنا

 ا ىل موضع ال رسار قلت لها قفي  فلام مشمناها ودب دبيــــــــــــهبا

 جحااب والحلت هل رمـــز آ حرف  والرقتمفا فتحت للرس اببـــــا 

 وايكل من ساق حنون بنا حفي  شذاها لنا غذافياكل من صهباء 

 الصويف الصويفينادم فهيا ابلصفا   ومن حرضة عبـــــــــدية قادرية

 ن ساىم هبا واكتفى كفيـسامها مف  فالتك ا ال يف حامها وحتت ماء

 وقال رضي اهلل عنه

 ايمح ال شفافعامل الغامض املكنون   وذي خافعذب وهللا وهللا اذلي ارجو 
نك آ بدا عيل من  ىل قاف ا ىل قافا   وان عشقتك عني الصدق مايه تالكف  قاف ا 

كل صفه ايخفيف الطبع مايه يف ال وصاف  غري ايعذب ال شفا ماوقع منك انصاف
1 

 فانك يف املواعيد خالفوان وقع وعد   التسامح والتلطف كام آ هل ال لطاف

ذا اس توىل احملبني ماراف  اعرتف ابذلي يف حمكه البارحه حاف  مث ايمن ا 

 اليقولون ذا من قادم ادلهر ميالف  ابنقطاعي من اطالكل وقباض ال طراف

 كربوا ال ن ايفايق عىل قود ال انف  ولوزرعي اهنافوهللا ا ن غب واظمهيا 

 ل نقلب قليب املقلوب منه والانف  آ ضعافاضعافه ودك اليوم قدزاده عىل 

                                                           
1
 ابفضل : كل صفه ايخبيث الطبع 
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 الوال جض من جوره ول تعبه اال رساف

 وقال رضي اهلل عنه
 قد جاوز القافماوقوفك هنا والركب   ايعيل كيف عاد اليوم ابب التوقاف

 الربق رفافيبغي الريف ذي من دونه   املشاف اذلي شافمر حاديه به يبغي 

 ماجيي حوهل آ ال من حموا منه ال وصاف  طوافريف ما بعد طافه من ال جانيب 

 يقطعن ال طرافذي عىل طارف آ طرافه   وادخلوه اخلبا ذي دون مدخهل اال تالف

 فا ن وقع ايعيل كل من قدا اهل امحلى اسعاف  واذلي حوهل النواب ابلنــوبه آ الف

معىنر قىس آ ورافقل ذلي اعرفه ا ين بك   آ وتقربت من مرياد مهنلهم الصـــاف
1 

 قل هل اعلمه واحلف هل ولو ماانت حالف  واذلي دامئ ا ين عند شارته وقــاف

 خري يل ايغريب اللحن من مكل ال حقاف  ان ساعة لقا منه عىل صفو وانصاف

 مادخل بني ذا التحديد من مجع ال وصاف  آ ومن آ بني ا ىل صنعا ا ىل بري عطاف

 ماعدل به واليسواه من قاف ا ىل قاف

 اهلل عنهوقال رضي 
 وانطوت ايمحمــــد للحبيب املسافــه  ايبن جار هللا ضاء النجم بعد انكسافه

 فانثىن عنده الغايل من الناس اتفه  شاف ابلعني حمبوبه وحقق مشافــه

 مال مهنا وخال الصفو مهنا وعافــــه  واحنرف من مياه الفاتنني احنــرافــــه

 حقق ان زينة ادلنيا عىل دينه آ فـه  اخلالفــــــهجا ماجاء مسيه يوم انل 

 عيسمك يف اكتالفهحادي  قل هلم شوف  فاعمل آ هل احملبه والصفا والعـــفافــــه

                                                           
1
 ورافآ  ابفضل : قل ذلي تعرف ا ين به معىن ا ن قىس  
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 وازجع آ هل املطااي ذي يبون الطيافه  شوفه اليــــوم حركها بكرث اختالفه

لـــــــهيا الكفهقالوا احلادي آ جلاان   قلت ماشانمك ماالشان يف ذا اذلفافه  ا 

لينا معه يف سريه آ ويف اعتاكفه  مالنا يف منازلنا حمهل خــــــــــــالفه  حب ا 

 يف لك حافهوامش خلفه وكن اثنيه   فالتحق ايمعـر به واجهتد يف والفه

 يصلح آ مرك وذي تبغاه منه تالفــه

 وقال رضي اهلل عنه
 الغريب املطرفحنت العيس واش تد   وال عيان تذرفايبن ال س باط شدينا 

 يف حسن يوسفمنك اياليل بدا للعني   شد وانوى وقفا واجلواحن ترفـــــرف

 ادلف ابدلفحن وابيك وحرمت التقا   منذ رآ يتك وانايفاتر اللحظ مدنف

 غري من جيت عنده قال صاحبك مرسف  النفعين بىك عيين ول دركت منصف

 يف مراده مىض معرك وهو منك جمنف  حيلفل حتمك كل ول حلف كل والطاق 

ن كنت تعرف  آ نت مثقل وهو حامل من امر الهوى خف  فانزتح من ربوعه وابعد ا 

ن بعد املنـــــازل خيفف  وان دعيت آ وقربت آ ومقت يف مينة الصف  فاهنم قالوا ا 

يدك وقل ايربنا التولف  آ بسط ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 حنت العيس واش تاقت وان يف اكتاليف  القلب صايفايبن ال س باط شدينا وال 

 بعد طيب التاليق قالوا انه جمــايف  من حبيب جهرين بعــد لــــذة واليف

 قل دلايج المثمي الهبلكي الغـــيــــايف  ابهلل اعمل ش تيت الواحضات الرهايف

 قد ربودي فديتك ايحبيب يــرايف  ذا اجلو اكيفمشعار سوه من جور قد 
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 فا مايش عىل هللا خايفمك خفا مك خ  زيد املاء عىل حدي وغطا املــرايف

 وقال رضي اهلل عنه
ن وافيت الطموح ادلفيفه ذي هبا هتشل النوق الهجان اخلفيفه  بلغريب ا 

1 

 هـبعد طيفغري تدره وتس بق طيفة   الحروٍن يف املوكب واليه عنيــــفه

 سكل ايهللا وبأ ايت القران الرشيفه  من ركهبا تعذق واس تخار العــــريفه

 حامل مايه خفيفهقد محل من هواش آ    قل لها قل لها نفس املطوع دنيفــــه

 احليود املنيفهجيعل انه محل بعض   من نظره افتكر مما يرى من لهيفـــه
 يف غبب مظلمه واملوج تسمع عزيفه  آ وكام من غرق يف حبر قد غاب س يفه

 لوتباان تعبــــــد كل وشل القطيفه  ايمري هيفه فاحك يل ويش يل يرضيك

 التشجع عىل عاشقك فاهللا نصيفه  رد رآ سك وجاوبنا بلكمه لطيــــــفه

 والصالة عىل موىل العلوم الرشيفه

 وقال رضي اهلل عنه
 هللا ملن خفكل عىل املا خفف حط رج  ايبن واثق عىل ذا خمي القلب واوقف

 واملناهل من ارايح الصبا ذي تزلغف  والزهر يقطفماتشوف املراعي اخلرض 

 واههل آ عرفخذ نصيحيت فاين يف الهوى   وين عادك تبا قد خري كل عندان قف

 والمعه خيطفذي تلمع عىل الوادي   والتفت خيل البارق عىل النجد رفرف

 ريت ال هيفقل لربق امحلى ايبرق هل   ابهلل آ نشده خذيل من علومه توصف

 ايسائل نبا للملكفآ وعىس اعطاك   آ وريته آ رشفيف ادلىج هل بدا كل جبينه 
                                                           

1
 ابفضل : ذي هبا هتمل اذلود الهجان اخمليفه 
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ال تشوف  مابدا منه فان اكن آ دجع الناظر آ سعف  احك يل فان مايل همره ا 

 عذب اللام حفزال عنه العنا وان اكن   ابلتفاته ا ىل حال السقمي اذلي ادنف

 آ شفق فديتك تعطفايحبييب حصيح   حقق الروح وهللا ايسلامين تتـــلف

 لك من هل رسيره طيــــبه ماتعنف  الطف ا ن لك جيد التــوىل تلطف

ذا ارسف ن مابدا طائر منجا ا  ذاك ا 
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
لهيم فا ن غفلتك تتلف  اعطف اعطف عقول آ هل العقول ايحمري  ايهللا انظر ا 

 مرسفالتقع ايحبييب يف واليتك   اياذلي ثقل امحلهل عيل سكل خفف

 احملبني وانصفرد رآ سك ا ىل احوال   ماحيب هللا القايس واللك جمنــــف

 وانت ايقرة آ عياين بال قول تعرف  ماهو آ ال حيب اللطف والعطف واخلف
 لكن املمتحن مييس ويصبح يولف  تعرف احلال كه ويش عاد اذلي صف

 ــــــه تلكفكفته احملبه واحملبــــــــ  مايعدي كذا قدما بال عقل هيذف
نك آ وىل هبا وآ ال قل هللا خيلف  فا ن تثنيت واعطيت اذلي قده مدنف  فا 

 وقال رضي اهلل عنه
كيف ايابرجا ل هــل املنازل خاليف
 مااعهده صايفكيف هل عاد مامه مثل   2

 واحك ايعذب اببيايت لعذب الرهايف  احك يل مايقوهل كل ذليذ الـواليف

 قد عرفنا مرادك ايشفا اهل التشايف  الوطـــــــــايفقل لبايه احمليا اببيل 

                                                           
1
 ابفضل : والكنه مابدا طائر  
2
 حال آ هل املنازل خاليف ابفضل : كيف ايبرق 
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 فاعرتفت ان مايطلب وقع ابكتاليف  رسول التاليفحني جا ابدلوى منك 

 مثل طرح السلب يف لك ظاهر وخايف  الوال طب ال سقــام احملبــــني شايف

 من لساين ودبر يف معاين القـوايف  فاس متع ايبن راشد صاحبتك العوايف

 قل هلم قول من الهو من اهل احلرايف  لقيت احلبيب آ وجاك منه موايففان 

  من مشايفمابقا يل ا ىل حد غريمه   وهللا الاكيف الوايف عهــــــودا ردايف

 اعطوين السؤل اكيفولوما رضامه قد  صدق ماايبن راشد عاد يقـــفاه قايف

ن قربت آ وبعدت الظهر  ا مج وايفـقده عندي وحق هللا عط  ابلود دايف ا 

ن مل آ رىض آ فعاهلم كها يف  ما اقبلوا به تلقيته بقل اخلــــــالف  الرضيت ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ميل احلق واجفا يف الكمه وعنف  آ ه ايمطربه قايض الهوى جار وارسف

ر وحــرف  يف الكيم وجايل ابحلديث املزخرف  واجنرد يل وجادلين وزور

 آ يش وهللا يعذب من توىل ول نصف  العاقبه خفقلت ايقايض العشقه خف 

 حمكنا ذا هو احلق اذلي ماحيرف  الهوى اعرففالتفت يل وقال ا ين حبمك 

 وماخالفه خفواس مترت به الفتوى   من مصنفرصحوا به وسووا فيه مك 
 يف الكيم وحمكي بينمك هات مصحف  آ بدلت اياهيفوان شككت آ وتومهت ا ين 

 ان القمل جففاتضح يل بذكر املصحف   القضا ماحيلففا ين آ حلف ولوراعي 

 السؤل وارشففان بدا ايجبريه غاية   ي مزوفوان شاهدي لواكن النواو 

 وابسطي ابدلعا الكفكربي س بع وادعي   فـمن لهوجه وشفيت نور غرته خيط

 ابلسقمي اذلي هو بك معىن ملكف  واذكرينا وقـويل لــــه ورى ماتلطف
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 ذي ينكف وذي يعدل والطاع ينكف  من الكمك ولوحف ذي حيبك ويطرب

 قلت ذا من جفا راي ضنا احلال وادنف  لك من قال ايابخمرمه نورك آ كسف

 قابلتين بيش مااطراه مهنا وال آ لف

 وقال رضي اهلل عنه
 التطيع العـــــدا ابهلل والتس متع يف  ايمطيل املدا ايعذب يكفيك يكفي

 حر ماهل مطفيمن بيل به غدا يف   قط يشفي آ نظر البعد دا ماهل دوى

 رس بنا يف القدا وارفق وخذين بلطفي  ايذلا لوبدا للبــــــــــــــدر رده مقفي

ريتنا كل فـــدا ايمنهتىى لك وصفي  ا كل فدا ايمنهتىى لك وصفـــآ ن رق
1 

 وان تغنا آ وحدى حادي احملبني خلفي  التزدين ردا ذي مابــدا يوم يصفي

 ومسعي وطريفواجنىل واهتدى قليب   الصدا واقوت مغانيه ضعفي عينزال 

 ادرك حبافره خفيــلوعدى من عدا م  ا والصاحي آ مىس يعفيوالقضا حص آ ذ

 وقال رضي اهلل عنه
 مل ولفيهل عىل عهدي آ وايابطبق   ماحال منييت خلفيايحسن ابطبق 

ان عىل لقيا حبيـــــيب مشفي  يلفيلك ساعه وان ارجو غاية السؤل   وهللا ا 

 وهللا الطالب الغالب عدد لك حرف  مايعدي خياهل بني قلـــــيب وطريف

لوتبا عيين الميىن آ وطلب قطع كفي  انه آ قىص مرادي لوفعل مافعل يف
2 

 غري ابلطبل نوف هل عىل لك صف  قاق هل قاق هل العاد اكبروال اخفي

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 وقال رضي اهلل عنه
 حاف حني احتمكنا الرجاين والخاف  قايض آ هل الهوى حافايظفر كيف قصة 

  آ لطف فا ن هللا حيب آ هل اال لطافرق يب  رسافشاق همالك اال  قلت ايقايض الع 

ال التــنظاف  يبتغي اللطف والرآ فه ويعجبه اال نصاف  قال ال بني حننا مانبا ا 

تـــــالف  وال خوافويش جابك ا ىل ابواب املهاكل   مانبا ايمعر ابخمرمه غري اال 

 واال جنافمهنل املصعبني آ هل التجايف   بري عطافمن ذي آ دهاك توردها عىل 

 رآ مه آ وطافقوم مابعد شاف اخلري من   ال عوافالبغاض الغليظني الش ياطني 

ن ذا يقتل وذا لص خطاف  ال وصافسالفهتم كذا ذا وصفهم اياهل   مامه آ ال ا 

لهيم غري آ ان   الباب وقافجاعل ا ن لك من رآ ين عىل   ر ميالفغـقلت مايج ا 

 حنن خري العرب واضيافنا خري ال ضياف  قال ايمرحبا بك ايمريد التضــــياف

 آ وخترافمن بغا رفد مهنم يف رصاب   فاخلف الظن يب والظن عادته خمالف

ال ابلنـــدم والتحساف  مارجع مهنم ا 

 عنهوقال رضي اهلل 
 ربنا سكل فامي ليس هو عنك خايف  ايمن هو لعليت شايف ال راببرب 

 الصفا والتصايفسكل اباهل الوفا واهل   ايالقدمي اذلي هو للمهــــــامت اكيف

 وايفـآ س بل السرت آ لبس نا لباس الع  فك واسرت عىل عوراتنا سرت ظايف

 والنـــــــو عاده ردايفقد هبا ماهبا   فا ن ايهللا قد آ سوام املزارع تـــوايف

 صدوع اخلاليفوامجع آ ش تاهتا واحلم   فوقها فاكفها ايهللا عــــنا اال كــــتاليف

 عطا مج وايفواعطنا منك ما نرجو   واقو ايهللا حواملها الضعاف الرهايف
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 وانعل وحايفخري من قد رسى راكب   والصالة عىل طــــــه بعيد املشايف

 وقال رضي اهلل عنه
ن قليب قليـل التعراف  ا ين آ مسيت قامئ حري يف ليل اال كساف  رب عرفين ا 

 مادريت آ ين ميمها ا ىل شوف يش تاف  انر خلفي وقدايم هماوي وهــــفــاف
نك عىل خلقك كثري التعطاف  منك اال رشافايهللا آ رشف عىل من قد رجا   واعطف ا 

 لاكفل الاكفوانت الاكيف امصحب الفقر   الختليين آ صبو يف مقــام التــــالكف

 صافلك خملوق هل رزقه قيض قدرة انـ  قاف ا ىل قافابسط الرزق ل هل الكون من 

 الختليه يل عند القبائل وال رشاف  وضاعف يل آ ضعاففاعطين منك يل رزيق 
 للمخاليق وامسع مهنم زجرة ا جياف  ال صل هو منك مث خليتين مد ال كفاف

ذا سأ لته وحد  وانت جعل جبودك يل مفا عندك اخالف  منه ماانف انف من حد ا 

 واهل اال سعافاترك آ هل اجلفا واهل الوفا   فا ين اليوم مرمغ للش ياطني ال انف

فره   رآ مه آ وشافشفت مامه عىل يش فا ن من   ومن لك يش خافزاد عقهل هبم خِّ

 وامح ايرب من قليب رذيالت ال وصاف  خفيات ال لطاففادخل اليوم ضعفي يف 

 رشبة صري مهنا منتيش بني ال صناف  واسقين من موارد حبك الصايف الصاف

 والصالة عىل الهادي النيب خري من طاف  واهل اال رسافآ هل النقا واحسب التيه بني 

ان فتحنا مع قاف  آ محد املصطفى صلوا عليه آ لف آ الف  واذلي آ نزل عليه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 وصفها لك وصفمن رىب يم ذي يف   حني تلفي اد انشد آ رايح الصباــابزي

 عفيقل لها ايصبا الشجنني ايحب ش  يه شفا لك مشفيواذلي ايبن صاحل 
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  عىس يقوى به اليوم ضعفيحدثيين  يل عمل يشفيهل معش اينس مي الود 

لفي  حدثيين وزيدي حدثــــــهيم وخفي  يف الرتداد مابيين وبني آ هـــل ا 

ن مل يصح  نه ا   قد معي مامعي قد سهمهم متسع يف  امللتقا اذلكـر يكفيفا 

نه بدا ارصف خاطري   قد حمةل حبيب القلب قليب وطريف  منه رصيفمااعرف ا 

 فيــغري قدما وهو قدام وهجىي وخل  الوال قول من فقده كام الناس لهفي

 كـهــــفيبه قيايم وهل مازلت الزال   عنه اليلهتىي قليب والالـــعني تغـــفي

ليه اقبل فديته وقـــــفي ذا حققت   منه به هل ا   يل رمس حريفماسوى ذا ا 

نه بشهرته خمفي  ابلكـــالم الصحيح ا 

 وقال رضي اهلل عنه
ن جفا جايف وجا منه اجناف  آ وحرف آ وحافآ وظهرمنه ميل آ وحصف   ابوزير ا 

ان قد اطلقنا   آ ورماان بعيب آ وغيبه آ وقةل انصاف  التالكف عصوبقل هل ا 

 واعتصمنا جببار السام عند ال خواف  وانطلقنا وطلقنا احليل والتظـــرياف

رنا شاف ن زاف زواف  فاحك ابهلل ملن شفته ا ىل مي  ابحلرابه وقل هل زوفنا ا 

 ماعددان وعدتنا عىل اهل التحراف  ابلعساكر وجامع العشاير وال حالف

 ان كنت خايف رش من رش ال عواففاقرآ ها   غري ايسني نقرآ ها وقد رسهــا اكف

فا ن فهيا ورب البيت آ ماٍن ملن خاف              
1 

 وان خطيت آ وطلبت آ وشفت الشوف شواف                    
 فا هنا يف حصيح النقل ذي ليس ابخلاف  املعونه واال سعافشف هبا تفتح آ بواب 

                                                           
1
 ابفضل : فا ن فهيا ورب الرس  
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 ل يش ماانواه قارهيا من آ صناف ال صناف   ابملهنل الصافعن رسول هللا اخملصوص 

 كيف ماشيت تندر منه ابرسارها جاف  حدبه آ ويف آ طرافوادخل البحر واغطس يف 

 وقال رضي اهلل عنه
 ماثقل منه آ وخفمحيل الشغب كه   ايعيل هللا آ عرف يب من اخللق واكف

 همدفخري جتعل املوت يل همدفه من   سكل ايمزنل الفرقان يف لك مصحف

 مىت مانقىض الشفماحتسف عىل ادلنيا   نرزق اخلامته من حـــازها ماحتسف

رب متعه عىل ادلنيا مىت ماانقىض الشف 
1
 

ذا هللا طال معري وعطف  ترجع آ ايمنا انخذ جواد ابن ال رشف  عادان ابغي ا 

 الكف ابلكفذيك ذي ترصف آ يدهيا عىل   اجلوادالس ناد السابقه ذي تعجرف

ننا يف السمر عذب الهراكيل ال هيف  يب آ ردفذك الليهل ترى شغ ايعيل من  فا 

 وهللا اليوم لوالخيفة الوجه ال عذف  هو وصاحبه ذي يرشق مراميه واسعف

ن غدا آ ال وقد كتفي وال رماح تثقف  ماعاد يعرفمن لظى جويف ال رواح   ا 

ماظهر هل نبا ماعاد عاود والارشف 
2
 

 وقال رضي اهلل عنه
 خلنا عاد ايعــــــذب اللام التشفي  طول احلرب يكفي والصلح ايذيعل 

 ي منه حريفآ كتب اليل تبا ماميتح  حدد اليل تبا مــــــين والفيه خلفي
 مكل اليل معي ماعادنــا منك خمفي  مد واقبض ورس واقطع عيل وانفصل يف

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس 
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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ن تغزرت يصلح كل   ابن ايقرة العينني جعــــــزي وضعفي  اذلل وصفيوان ا 

 والصفات امجليهل فيك مقبل ومقفي

***** 
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 } حرف القاف{

 قال رضي اهلل عنه

 عاد يل منك رده اياحلبيب احلقيقي  عاد يل منك رده ايظــــــيب العقيق

 الوالعاد مزيت العدو من صديقي  احك يل فان حلقي ماجرى فيه ريقي
 يف حدب جلة البحر العريض العميقي  وين الطريق مادريغري يف طور وحدي 

 احمليا حريقيعد عيل واطف ايابيه   وانت ذي منك تفرجيي وذي منك ضيقي

 والقين بعد طول التفرقه يف فريقي  عد عيل مثل ماعودتين من رحيقي

ذا مل الرفيـــــق الرفيــقي  خلنا خلنا ابقول للنفس فيـــــــقي  ايرفيقي ا 

 الرتاب ادلقيقيواحيث الرآ س من عفر   واس تقييل من خباش احلقيقيوانديم 

 وقال رضي اهلل عنه
ن   طويالت ال عناققل ذلي قد فضح زينه   وافيت فتان ال حداقايعيل ابهلل ا 

 بقتين ايمىن قليب ول عهدك بـواق  بقت ايوردي اخلدين من البدا ابق

 معىن ومش تاققلت ذا يف الهوى مثيل   اقذاك الرتقـغرين ايغريب الوصف 

 حب التغالقآ غلق الباب فا ين اليوم   فانقلبتوا والثقتــوا الواثئق وميــــثاق

 وهللا ا ن زدت آ شعر فيك ايمدرج الساق  اقبل احلرب واحملنه وطول التــفراق

ال الهتندس ابال طالق  وانقطع من عرى ودك وللخلق خالق  طول جهران وا 

ذا  واذلي يصطـرب  لذلي قبل ينضــــاق عادان ابتشوف  امدى التفراقمنا ا 
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ذا املتسع ضاق ال ا   والصالة عىل امحد ماجرى نود خفاق  مايبني الصليب ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 قربوا يل شهود العشق ايلك عاشق  ساح ايسامل امليدان هل من مسابق

ن قايض الهوى   يف الوقت صادققال اياهل الهوى ماعاد   البارح غلب مايوافقا 

ن عندي شهود احلق اياهل احلقايق  قلت ال وهللا اخلالق مجيع اخلاليق  ا 

ين قد قطعت العاليق  ماتعوق كام غريي بكرث العـــــوايق  آ ول اشهادي ا 

 ال من لك شاهقاملآ بذل الروح وانذ   الوال يف مسريي قول آ ان ابغي مرافق

 وان دعوين وقد صفوا دويين اخلنادق  واوساطها والبــــنـــايقشعق اكامهما 

ال حقــق ا ين منافق  واهل البنادقخيلهم والشوايم امحلر   جيهتا قصد وا 

 يقغرض لك اتقالوا املوت قلت انه   ويش يبغا يقع اياهل الس بااي السوابق

 ـافقفاغمن الرحي ايحبان بع وانت ن  لك يح لك س املوت البد ذايــــق

ليك الفنا بني القنا والبــيارق  مثل ماراحوا العشاق سابق والحق  حب ا 

 دايقــمك ومك راح ما بني احلدق واحل  بني رامه وجرعــــــاها وبرقا وابرق

وانطوت هل مطاوي غرهبا واملشارق  من هامم مىت مامه وطا املفـــــــارق
1 

 هب خافقآ وحدى العيس حادهيا وما   خمتـــها اس تغفر هللا كام ذر شارق

 وقال رضي اهلل عنه
 والتظى اجلوف وامىس دمع ال عيان دفاق  ابزايد انه الليهل شىك القلب واش تاق

 ان ضايع العقل مش تاققال يف قوهل ا    من رفيق شىك مين وهو ايامحد العاق
                                                           

1
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نه نشد مين ونشدته عتاق  ابيشوف آ يش عندي هل ويبغا التحقاق  وهللا ا 

 واحلقيقه معه من يوم جد التـفراق  قد درى قرة آ عياين مبا يب من احراق
 يف حمهل وواثقته مثانـــــــــني ميثاق  ليةل آ مسيت آ ان واايه يف عصب واطالق

 ماش تكني احلفا منه ول طبقن ال حداق  مابني ال مواقفاحك ابهلل ذلي لوحل 

ال  ذا ضاققل ذلي ماتضيق آ نفايس ا  ذا ضاق وانضاقاذلي حب   ا   هل واش نا ا 

 وانقاد ان ساقواتبعه خب واسقط معه   الظهر والساققل يل ا ين معه ساعي عىل 

 نفيس اشفاقمااعرف انه يداخلين عىل   يف هويته وادخل هل يف املدخل الشاق

عتاق  قاق هل قاقحب يل حب يل عبده نعم   الوال حب لوخريت من رقه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 آ حرق النيل واجشاين ا ىل اهيل وشوق  يف نييل آ حرقايعيل بن حسني الشب 

 ليتنا ماافـــــــــرتقنا ايامحلام املطوق  يوم اال ثنني ريت هللا مجع ماتــــفرق

 سوه ايشت ال فرقايدوى لك مدنف   ايذليذ اجملاين ايعس يل املــــــــروق

 بعبدك طريق احلق التبطل احلقرس   ايهللا اشفق عىل من لو توىل آ مرك آ شفق

 قده يف اليد واملدحه ملن من واعتق  فان ماخفر يف قتل اللقيــط املطرق

ان يف العنا وانت مطل  مالشده بقا ملا دىج ادلايج آ رشق  قـاليقع عندك ا 

 فاهنا ايمىن قلــــــــــيب حسابه تفرق

 وقال رضي اهلل عنه
 حتت وديق واهنجوا مهنجي واس متطروا  معي حنو طريقطالبني الكامل اسعوا 

 سام افقيذي به آ نوار مشيس طالعه من   وانظروا ايرفايق رس تـركيب وفــــقي
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 نصفها ثلهثا فاعرف عنــــــا ماتبقي  يف احلروف اذلي من دوهنا دير واسقي

 الغيب والقيفاين آ نبيك عهنا وابدي   وان تدبرت معناها فقف عند نطقي

 فاعمل ان آ ول التعيني من ملع بريق  مايس تفيده لك من فيه حـذيقمنه 

 لك غرب ورشيقن ـــــمث اثنهيام ع  فعل وادراك عن قدره وعن عمل حقي

 مجع فريقآ نت هل به وهو به فاسع يف   قام ابللك واغىن اللك من لك شقي

 احملقتقريراخلبري ...فاوجز وقطع ....  وافقر اللك واس تغىن ويسعد ويشقي

 من هنا هل ودع يل لك عقىب وس بقي

 وقال رضي اهلل عنه
نه آ مىس لك معقول مطلق  طابت النفس واهلم اذلي يب تفرق  بن يزيد ا 

 ماترى كيف آ ان الليهل وموشوم ال فرق  هل آ رشقلهــايف اوالظالم اجنىل والبدر 

 حقذا مكل من قلت هل ايحبيب القلب   عتيق املروقدوب يرشب ويسقيين 

 ذا اذلي ايحبييب خاطري به معلق  اياعنقذا املىن ذا الغىن ذا منهتىى السؤل 

 هويتك اياليقخلنا امحل عىل رآ يس   التعدي كذا ايحب من حب واعشق

 ايحبييب عىل شقصيح يف السوق واجحل   عليك الرب اش تقبوح كل ابخلفا واحرق 

يدها   قول آ ان عبد هذي مايبا قط يعتق  من راد حينق فيحنقعبدها يف ا 

 وان بغتين فنا قـــــدان لها ذا حمقق  فان نفتين فنا جـــــــهيا بذيل ترفق

ماانتكف لوتقول اهنق فعد ا ين آ هنق  مااحمتل ماجتيبه من جفاها ولو شق
1 

 اطلع اطلع مع العشاق ايخالف احلق  ابندحق ادحقذه طريق الهوى فان ردت 

                                                           
1
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 ماالهوى ابدلعاوي والالكم امللفـق  اس بق الرح الرح عىل ذاابنشوف آ ينا

 ماهو آ ال ملن شعق ثيابه ومـــــــزق

 وقال رضي اهلل عنه
 مثل ماقيل فاعلمين بعــــمل احلقايق  غري الئقسويت يش عذب هو صدق آ ان 

 من نداميت ايفايق عىل لك فايــق  خلين شقق اكاميم وشق  البــــنايق 

 مجيع اخلاليقآ درى من وانت ايسؤيل   ابيقكيف تسمع فديتك ايريض لك 

 آ هل الطبايقفانك ا ن طبت مامهوين   يب فال تفرح آ عداان بقطع العاليـــق

 رست ماعاد عوقين من السري عايق  وان تكدرت ايرسل القصيص الغثايق

 وقال رضي اهلل عنه
 ال عناقبه تدانني هوان الهوى ذي من   آ ه آ ان ايفضيضه ذقت ماليس ينذاق

 فان يب شغب لو بعضه عىل احليد ماطاق  راقـفاسرتحيي ونويح به ولومنه اال ح

 والتظني احلواين من لظى حر ال شواق  النفس ضاقضاقت الشحريب واحلال بعد 

 والضقن ال حداقماش تكني احلفا منه   بني ال مواقشوق ا ىل من لو القا مسكنه 

 اطلق آ طلقين انك ذي تفك التغالق  فعجل ابال طالقايهللا ان الفرج عندك 

 من به يكون التعالقفا ن قطعت الرجا   مالها آ ال انت اياحلامل عىل الظهر والساق

 هينن آ وشاقمن حبيب آ وقريب ادعيه يف   ماوعزتك غريك عاد يل فيه معالق

نه انضاق  فادرك الواقف العاكف عىل اببك ادلاق  جره ايمن جيري املس تجري ا 

  ماهل ارشاقوان بغيته كذا يف غهيٍب   ورس به ايمسرب من اعتاقيرس آ مره 

 ميحي امس العبوديه والهو معك عاق  فانه العبد ماهل بيع منك ول عـتــــاق
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 ماهو آ ال عىل ماشيت طالبك اال شفاق

 وقال رضي اهلل عنه
ليه امللتجا  ايرجا لك رايج عند ماييبس الريق  ساعة الضيق ساكل ايمن ا 

 يقـ ايهللا افتح لنا ايماكل املكل حتق   ينفتح ابمسه لنــــا لك تغـليق واذلي

 وارمح اخللق ايموىل مجيع اخملاليـق  افتح الباب ايفتاح واكف التعاويق

 ماترى كيف مه بيد انتقامك خمانيق  رف هبم التزيدمه عىل الضيق تضييق

 ادلين تفريقالقوا يف واغفر ان آ ذنبوا و   التواخذ ولوخانوا بنقض املواثيــــق

 التخاريقماظهر من نفوس السوء غري   فاهنا ان مل تقع منك عنايه وتوفيــق

 قطعنا التعاليقاسقنا الغيث فاان قد   فادرك آ برد برمحتك الكبود احملاريق

ال انت ايهللا سابقني آ ومسابيق  من رجا غري جودك ايقوي ابملعاليق  مالنا ا 

 فكها عاد ايفاتق رتــــــوق املراتيق  كني ماطيــققد عرفنا اعرتفنا قال 

فكها عاد ايهللا من غالق التغاليق
 فكها خلها متيس عقدها مطاليــــق  1

 وقال رضي اهلل عنه
 نبغي اليل نعـزم به من آ ول ونرقــــا  عبدرمحن نبغا مايض القول يلــــــقا

لينا نرد   ننطرح كن مايش اكن من ذاك حقا  احلول ابلقول صدقاحب ا 

 فاهنا ابنت آ س باب الغلط اياهل برقا  لذلي حني يفىن لك مابــــــان يبقى

  اىل يم مرقاان ليس واتضح يل حصيح   واعرتفت اين استسقيت من غري مسقا

 غراب ورشقاوان من رد رآ س القصد   غري مااش تد يف توحيد عروته وثقى
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 وان مثواه يف عقباه بعـــــدا وحسقا  حنوغري اذلي سوى هو العبد ال شقى

 سقىن اال ميان ت من هل آ عيان من معيا  مازال يورق ويفقا اذليذا الغراس 

 وايقن ان لك ما قد عاين آ وانل ملقى  شاف ال اثر يف تيار ال قـدار غرىق

ال ا ىل هللا آ لقـــــا  وارتىض ماقضاه آ فناه وادانه وابقى  مابقي هل مشاف ا 

 آ وجـــــربه آ وعاب فيه آ وتنقاآ وكرسه 

 وقال رضي اهلل عنه
 عند الحول القوه فيا اهل الس بايق  بلغريب انهتىى يب السري واوقف برايق

 عند ليىل ولقياها بغــــــري اعتيايق  من بغانيل غايــــــة مرتقى لك رايق

فالهجري الهجري اسعوا عىل اال تفايق  يطرح احلول والقوه ويلقي الشقايق
1 

 قبل الغاليقواقصدوها بصايف الصدق   وادخلوا الباب بيعوا بـــزمك ابلنفـايق

 جدوا السري هيا ايحـــــداة النياق  قبل الينقد النقاد فلس النـــــــفايق

 فان يف اتعاهبا الرتوحي يوم التــاليق  التقولون ابنرفق هبا ايرفـــــــــــــايق

م ابيقيوم حيظى هبا الفاين هبا   واذلي عنده انه القـا آ وابيـــــاليق  ثــــــَ

ن  يتضح كل هناك انه بال فيد شايق  يقـزالفاحلذار احلذار الهيس من اال 

 فان مايس تقي ماها لــذيذ املــــذايق  قهقرا قهقرا اياهل الس بح والطوايق

 لعرايقاجلنيد اغري من سار يف مرسى   يف رابها وحيظى ابملعاين ادلقـــــايق

 وقال رضي اهلل عنه
 كيف عينهتم هــــل ودمه ذاك ابيق  اخلدور الرشايقابعبيد آ يش حال آ هل 

                                                           
1
 ابفضل : فالرحيل الرحيل  
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 احك يل ايامحد ا ين عادين يف غاليق  آ وتناسوا ودادي يوم طــــال افرتايق

  وسط سايقعاد ذيك القيود املاكنه   عادان يف حبايس كيف يل ابنطاليق

 فاهللا احلاد ايامحد هل يعود التاليق  والصفايقعاد دايئ اذلي بني الكبد 

د حبييب مثل مااعهده سايق  هل تعود الليايل طيـــــبات املذايق  هل يعور

 آ ويه املقطعيه ايغـــــالق الغاليق  هل ترى عاد حمبويب حيب اتفــــايق

 اطف احرتايقايدرك ايدرك ايحمرق   ايدرك ايحبيــــيب مايل آ ال انت رايق

 ايدرك اياذلي قد خميوا يف حدايق  ايدرك ايدرك مك ذا تضـــــيق خنايق

ايدرك ايدرك اياهل العقول الواثيق  ايدرك ايدرك اياهل الوفا والــواثيق
1 

 آ دركوا وارفقوا ايساديت ايرفــــــايق  آ دركوا قبل متيس النفس بني الرتايق

 اياليل قضوا ابعتيايق سريوا سريوا  ايالبحور اذلي مهنا جـرين السوايق

 وامحلوين عىل كرث اخلطـا واخلبايق  الضعيف املطايقسايروين عىل السري 

 واسرتوا عييب املايض ومااكن ابيق  واقبلوا مــــين الــزب السحيق امخلايق

 آ محد اليل ترىق عاليات املــــــرايق  رسى ابلرباق والصالة عىل افضل من

 وقال رضي اهلل عنه
 اياذلي بـــز قليب من ماكنه وشقه  ايمن طام عشقه عىل لك عشقهسكل 

 الزين خلقهبك توسلت اياليل منهتىى   واذلي فيه مااستثقلت محل املشقه

 واذلي بذل غايل الروح هل بعض حقه  واذلي العاقبه عقباه والس بق س بقه

 صهل واوصهل واسقه ايحبييب ونقه  رق وانظر ا ىل قلب احرتق فيك واسقه

                                                           
1
 ابفضل : الوفا والواثق 
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 جاهل ارشده عهل عنك ابلرفق يفقه  مراس مي حذقهمن مساويه ذي شانه 

 خذه عنه انتقل به يف مراقيك وارقه  واسرتده اليه امجعه من بعد فــرقــــه

 من ابساط رزقههو مفنك اعطه ابسط هل   س تحقهافضل واحسان ايمعطي ولوما 

 من سامت امسك الوهاب ودقه ودفقه

 وقال رضي اهلل عنه
 رق وآ شفققل لبايه اخلدود النامعه   ايعيل قل ملن آ سقاين العلــــقم العق

 الرتاس مي كل رقرق ايهللا ملن هو يف   رق ايفايق الزينــــــات للمتحن رق

 مرادك ويطلقغري يف الرمس يعصب يف   ممتكل مفتخر بك مايوديــك تعــــتق

 ابلنار واغرقانه آ والك ل مر آ حرقه   الختافه خيالف رمسك آ عرف وحقق

 يف القلب معرقمامعك عمل ودك قده   واحذر امس الفراق ان التفراق يفرق

 غري الشفت سكرك من مدامتك مطبق  مابدا قلت ايقلب انرشح ساعه آ وفق

 قل لسايق احملبه خل ك يس يدفق  قلت هل دام كل مابك وقل للمروق

 واخنلع واخلع آ ثواب الرايسه ومزق  ال دنــــــــان صفقخلنا خلنا مابني 

ـق  وانطرح يف محى عزتك ابذلل واهمق  فيه واشهره فانه يف احملبــــني ليــر

 وقال رضي اهلل عنه
 يف عدن ايهللا آ ذن ايعاكيب ابال طالق  منذري ساروا آ حصايب وان امسيت معتاق

 ابحلسان اذلي فاقوا عىل لك من فاق  غري خلتين القدره كثري التعــــــالق

 مايغيبون مــــهنا ال وقسام ال رزاق  ذي رابمه ومأ وامه بقلـيب وال حداق

ن احلال   عنا بني ال فاقلك ساعه وعيين يف   من بعدمه ضاقابهلل اعلمهم ا 
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 اجعل انه يبا يربد حرارات ال شواق  التفت كام الفا نود من ثــــَم خفــاق

 واقر ال وراقفارث يل من مقاسات العنا   وماهو آ ال زايدة يف اال حراقابختفاقه 

 من بعيد آ وقريب آ كرث عليه التحقاق  طويالت ال عناقعندمه وانشد آ ين آ هبىى  
ن عاد هل عندي يف   واحك يل هو مقمي آ وهو ا ىل اوطانه اش تاق  احلوطه اهماقوادعه ا 

 هل سكن يف نواحهيا وهل حولها اعراق

 رضي اهلل عنهوقال 
 مريب يف حفا عنراين العبــد ال حمق  ماشع اليوم اياهل ادلان غنا وصفق

 وهللا انه كذا ايريت ماالساق موثق  ويش ابلعوف خاف انه ل ههل تشوق

ق  حب يل اكن ايدايج احملاليل اياعنق  ريت من اكن يبغي ينزتح مايعــور

 كري يعلق يف الهبــــة فانك آ دخلتين  ابطكل واحلقميل منك وخيل ابب 

 قيدتنا وانت مطلقجرت جرجرتنا   خذتنا اذهلتنا خليتنا صيح وازعق

ن اجلور اتليه ميحــق  آ شفق الطف يب انه من مكل رق واشفق  ماختاف هللا ا 

 مايب آ ال ختريتك وان غاوي آ محـــق  اعتق املنطرح انك من النار تعتق
 ايافرقال مل فيك ماجعلتك كذا ما ذا   كفرك آ س بققلت قد يل وسل سابق وثر 

 قـماصدق ايحبييب خاف ماذا حمق  ايسويل احنقكنت جاعكل حتنق حني 
 الران اغرقسال واديه حىت ايكحيل   خاف ذاك الندا من قادم الغيث ماابرق

 وان ارشقيوم قد قلت يف قادم زماين   قلت ايذاك ذامعىن الالكم املس بق

 نييل آ حرقايعيل بن حسني الشب يف 

 وقال رضي اهلل عنه
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هنا هبت  وشب نس ناسها ال شواق  عبــد السالم ا 

 من ال حداقوعيل النوم   وزاد مغنـــــــامك آ جشاين

 عىل املغـاين ا ىل اال رشاق  من ذا يساعدين الليـــهل

 وابت نود الهــوى خفاق  هبت احلايهاياهل الهوى 

 مهنا ال فـــــاقوضقن يب   ماغري نس ناسها آ حمــــين

 عشري معشاره آ ومعـالق  لو حيمل احليد من محيل

 وحق رب السام ماطــاق  من اذلي قد حتملـــــته

 ملا وسعن آ ولــــه ال وراق  ولوكتبــــــــــته وسطرته

 والحيــــــــــبوهنا العشاق  ماغري ماتنــــفع الشكوى

 اخلالقويرصف آ مره ا ىل   ومن بيل ابلهـوى يصرب

 بعني رمحــــه تقع واشفاق  عساه ينظر ا ىل حالــــه

 واتيل آ مره ا ىل الغـــــراق  وآ ال ان حبر الهوى يوحل

ذا اعتكس موجه تياره  اخلشب شقشاقلقيت ل هل   ا 

 آ وشاقويعرف ا ن اكن سهل   مش تق من غري مايدري

ال اذلي جرب آ مواجه  واكن هل يف سفره امـهاق  ا 

 مييل فانه عنا مــــن ذاق  هجل حاهلولك من قد 

 ال ذالقكام اذلي هو عىل   يبيت صاحبه مما بــــــه

 وقال رضي اهلل عنه

 وحققخذ الكم اذلي قاىس احملبه   ادقــابجبري افهم املعىن وخذ منه م
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 واجنرد يف مسالكها الوعريه وطرق  يف بناها ومزي بني ابطهل واحلــــــق

 ال هوال العظميه والرق من مقاسات  منهتاها ول شفـــقمانثىن دون غايه 

 يف طريقه والتنىس دالئهل تزلــــق  وشف كيف تدحق واتبع آ اثره فاصغ هل
 رقـــتشتبه واملشمر من مجعها وف  فالهوى اصناف مايدري هبا مك من امحق

 يف الكمه فيامن راد هيوى ويعشق  ابجهتاده وبني للمحبني واطــــــــلق

 عايل ولو شقشف ا ىل فوق واطلب لك   التدمهق كن كام قيل القد جيت حد

 واحذرها هتمي آ وتعلقواعدم النفس   والحقه تلحقواحصب الصرب يف طرده 

 راعي النحاس املزبقفيه فانه كام    ادلون واهمقابدلاناي مفن دىل عىل 

 يشرتح به ويل حكه تزرا وصفق

 وقال رضي اهلل عنه
 والفاقوادمن ادلهر يف سكرته ل حصا   القلب غاب النور واغدرن ال فاقايمىن 

 الظلمه ا رشاقفاهللا احلاد هل يل بعد ذا   غري نشوته ماعدت جيدد هبا اطباق

 التحقاقحبيب احك يل فان عندك اي  آ وكذا الليل حىت يكشف احلق عن ساق

 الرواتب وال وفاقماشفتين ول غنتين   اذلهن معتاقشفين ا ين ورآ سك حائر 

 بال اشفاقمحلوين عىل ظهري ثقلهم   مره آ طالقآ ه آ ان وحدي آ ما الناس مه 

 واعلقوين وقد جذوا عرى لك معالق  احليد ماطاق محل لومحلوا معشاره

 وادخلوين غبهبم يف زمان التغالق  ذا وقدان وحيد  يف حبور التفــــراق

 آ ايت ال سواقوين يب وين منذخها ا ىل   قلت ايآ والك كفتوين املتعب الشاق

ذا كنت عشاققالوا اصرب عىل البلوى   والبحر قد ضاقوين يغدي هبا والرب   ا 
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 ماتبدل وقد بني احملبـــــــني ميثاق  فاهنا قد جرت س نه عىل لك ذواق

 ان يلبون لو يف التلبيه رضب ال عناق

 وقال رضي اهلل عنه
 ذايقــعادان القاك ابهلل ايعذيب امل  ايقــــفــقرة العني هل عادك حتب ات

 فان ماذلة العشاق غري الوفــــــايق  آ وتساعدين القــــدره بيوم التـــــاليق

 اليقــــايحبييب حصيح ا ين قليل امل  تربد آ كبادمه من حر انر الفــــــرايق

 العرايقاياذلي وفق ساعه منه تسوى   منذ قفيت مين ايكحيل احلـــــدايق

 واخلدود الهبيه والــــامثن الرقــــــايق  آ ي وعينيك واس نانك ميني الطاليق

ين آ مسيت منك يف غالق الغاليق  ول دركه رايقمثل من به محة رقطا   ا 

ذا   الضيايقفاحك يل ايبراح آ هل الصدور   امال السوايقعادان ارشب صفا س يكل ا 

 ايقـبعد ما يرقدون آ هل المنم والنف  آ وتقع يل يف ادلايج ندميـــــا وسايق

 ايقريب الرجا ايهللا ايخـــــري وايق  ذي يودون بني آ هل الهوى ابلفراق

 التبقي من اهل العذل ايرب ابيق  سكل ابليل ترىق عاليات املــــرايق

 ذي خيوضون يف التفريق بني الرفايق

 وقال رضي اهلل عنه
 الهوى والوفاقومااعذب الوصل بني اهل   خالف الفراقسويلمه مااطيب اللقيا 

تفـاق  الواثقوليت لش عني شافت يوم حل   وبت آ ان واذلي حبه عىل اال 

 سوجيي احلداقوابت ليهل يعاتبين   عذيب املذاقلقيت حمبويب البارح 

 فقلت ايقرة العينني قف يل فواق  اقوالشقوقال وين انت وين العنشهل 



327 

 

ليك بك من عتابك   الرقاقرويدك آ خربك ايعذب الامثن   اياذلي مايطاقا 

ن ذكراه شاق  ترفق آ شفق يب ان آ هل احملبه شفاق  والتذكرين  اذلنب ا 
 ولفين يف ثيابك ايذليذ العـــــــناق  وجد بفضكل وخذ بيدي وقد قلت قاق

ذا دىج الليل ل ههل ابملعاين ادلقاق  ساقا بساقوخلين ابت آ ان واايك   ا 
 رقت وراقواحد مثل  نرد اال ثنني   يف املساقسوى سوى ايكحيل الناعسه 

 اقمنك اخلبفقال قرت عيوين خل   اقــدهومييس الك س مابيين وبينك 

 كذبت لوحص منك ايمعر اال شتياق  فكيف صافيك واكرث ماتقوهل نفاق

 اال حرتاقوكنت واحد لواحد وانطفى   اال عتياققطعت عنك العالئق ذي هبا 

 فاقـــا ىل خباان وبع بزك عىل ذا الن  دع التلفات واس بق حنو آ هل الس باق

 مياه العقاقعىل اهل ال فاق واس تعذب   مفن بغاان ونأ واان وآ صـــغى وفـــــــاق

 ق انه يبا من جانيب اال نطالقـحمق  فقمت حريان منه يف حيا واصطفاق

 وراك تبغاين آ دخلها معك يف الغالق  عندك ايحبييب مالقفقلت ماعاد 

 تباين آ بقــا بالرفقه وحوكل رفــــاق  وخيل اخللق مره وهللا ان ذا اختالق

 ه عاقفعلت يب فعل من هو يف قرابت  وكل موده ا ىل غريي بكرث اندماق

 ايريض ابلطواقآ ومثل من ابع طوقه   شبيه من يقلب القارص وايخذ صفاق

 وقال رضي اهلل عنه
 واملعارف صوارف عن طريق احلقايق  ايعقيل الصحيح ان العاليق عوايق

 وخل اخلاليقوامجع اهلم يف اخلالق   وحط العاليقفاسع فامي انت ساعي هل 

 غري اليق من هنا الهنا يف التفرقه  قائد وسايقواعمل ان ارتسامك بني 
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 ذي علهيا رسى يف سريان لك ذايق   ذا الطريق اذلي اخرتانه من ذا الطرايق

 ايقآ وحدى بك وساقك حنو نعامن ش  فان بغيت الصفا املوصوف يف لك رايق

 آ وثق واثيقمن كتاب آ وحساب آ وطلبت   قـــبه اهل ادلقاي التعىن مبااس تغنوا

ال هبم وادخل وزامح وضايق  ا هبم ماعاد عوقه عايقـفان من ج  الجتي ا 

  وقال رضي اهلل عنه

ن دعا داعي من اهل   ذبه وصدقهـــــمايقوهل ومزي بني ك  امحلى افقهبلغريب ا 

 اليغرك تزاويقــــــــــه وملعات برقه  وامتحن لك ماجابه وصفه ونقــــــه

 ايعيل مسح طرقهلمه واسكل ارق س    مث الابن كل مهناج حتقيقه ارقـــــــه

 بواب ذاك ادلار مايس تحقهواعط   وادخل الباب مابني آ هل مجعه وفرقه

 كن عىل قوهل اتبع مايقوهل ترقــــــه  ويش ماقــــال نبغـا ذا فال تستشقه

 فان مال هل داره غري ماقال نطقه  مابغا فعهل آ وتركه قل العون والــــقه

ذا ادخكل بوابه برآ فه ورقــــــه  واجعبك طيب حاهل واحتفاهل ووفقه  مث ا 

 اليقع كل عىل قةل ال دب ثـم زلقه  ة لك دحقهوقع ادلحق واعرف مرتب

 ذي نداماه منه بني دهشه وغرقه  ا ن يف ادلار من خيلط زالهل بعقــــه

 ماانضبط يل مع خربيت دهل وطرقه  قد لقيـــته وساقيته بك سات عشقه

 لك عرقهان بسط نرشه اس توطيت به   غري يف لك حاالته طريقـــــه مشقه
 ذي وصوفه معي قدما وانغب وانقه  خيل القلب يف مثل حلقهوان طوى النرش 

 بني سهنه وحمنه يف حمبته رفقــــــــه
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 وقال رضي اهلل عنه
 لك من رآ ه وايقن به مفا عاد يشقى  هللا البايق آ بقىايظفر بن معر وجه 

 مايواخذه يل واخـــذ عباده مبا القا  ماهو آ ال ينال السؤل كه ويلـــــــقا
ن فيك وثقىفاشكر هللا عىل مااعطاك   الك س واسقىواشكر السايق اليل ش نف   ا 

 ك س يل دار يف خملوق ماعاد بقــا  لك مسقىذي سقاين السالف الرصف من 

 اــماهنا حد نفع ماقال به صدق حق  ماترى كيف دمعك منه ماطاع يرىق

نه اياملطرب تنــــــــقا  قاـبعد مامات يففيك واجلذع عاده   آ برش آ برش فا 

ضريا وعلـــــقا  عادها عادها يرجع ورقها حمـــــــقا  واملراعي اذلي فهيا خ 

 فوق ابنه تغرد بني ابرق وبرقــــــا  ذا رشابك وان البارح تسمعت ورقا

 خلــــين خلين واعقــل عيل ماتبقى  قلت ايطري رفقا يب عىل ارويد رفقا

 مايقع صلح فيــــنا كنا اليوم غرىق  ترىق من حيايت فقال الطــــري ال ال

 عاد ههيات ما من حفرة احلب يرىق  يف احملبه فقل يل وين تبغا تلـــــــقا

 مامعك غري سابق للغنــا فيه تبقى  الوال متقا حيميـــــــــك ايمن تنقى

 وقال رضي اهلل عنه
ذا قالوا فقل ذاك حتقيق  والتـــــفاريق خلهم خلهم يف مجعهم  ايبن راشد ا 

ن املسمل مثل زين اخملـــ  فان ذا حال حيتاج احامتهل لتـــوفيق  اليقبدك ا 

 وافقوا واتقوا وامست عقدمه مطاليق  لودروا كيف كنا عند عقد املواثيـق

صهل قل ايمعر الصرب قبل التغاليق  فا ن دروا آ ين ابجابر ذيك احلراريق
1 

                                                           
1
 ابفضل : صهل قل ايودل ليث ارص قبل التغاليق 
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 فان ابخمرمه خــــال محـول التعاليق  الطبابيقشل ايامحد من املرىس خيار 

 افتـتقن املراتيقواخترص واقترص حىت   يه من معاليقحط مااكن هل يف التفتــ 

 الصدق ايلك صديقساح يف حلبة آ هل   فاش تفا واكتفى عن رايق الراح ابلريق

ن آ رشقت مشس الضحى يف   برزوا تطلع الس بق وتبقا املسابــيق  املشاريقفاهنا ا 

 اويقحني تذهب متاويه الطال والزت   ابنت آ هل ادلقون السامله واحملاليق

 فيايف السامليقوايقنوا ابلقطيعه يف   صفقوا حيث الينفع عىل الكف تصفيق

 وقال رضي اهلل عنه
 اعط ربك من التعظمي مايس تحقه  ابوزير اعط من هل ال مر واخللق خلقه

 فاهنم قالوا الصادق ينجيه صدقـــه  ربق رقهواعرتف صدق بأ نك عبد يف 
 واس تعذ منه واس تكفه وحاوهل وارقه  خاطر توقهوان خطر كل من الش يطان 

يداك وآ لقه  آ وابيك بىك من مشقهوان شىك شايك   واطرح احلول والقوه من ا 

 هو تعاىل بدا ابلكون رتقه وفتـــقـه  شافها قل يسد هللا تعاىل خبلـــــقه

 هل والقهمك حمكته يف ماالقى وقابح  فضل اجامهل فكن قليب آ فقهواذلي 

ال اصرب ملا   وانتظر عطف لطفه جل واطلبه رفقه  تستشقهابلرضا ا ن طقت وا 

 وقال رضي اهلل عنه
 من نومته ساقوحادي العيس حني انتبه   بين مغراه جـــد السفر بعد التعواق

 جيدد مهـــــــــة عاليه مابني ال فاق  اكن هل ساقوقال السري اياحصابنا من 

 ايمن انضاقيف آ رض مبعده فاطلب هللا   قسام ال رزاقعىس هل رزق قد قدره 

 آ ال ايربنا فك تقيـــــــــيد التـغالق  منك اال طالقوقل ايرب ال رابب ايذي 
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 وسلمنا من آ فات ذي ادلنيا وال وهاق  ضيق من ضاقوفرج مهنا ايمنفس 

 فال نقدر والحنمتل ايرب معــــالق  الردى واحمتل عنا العنا الشاقوجنبنا 
 مابني ال ذالقرح وال ابال بيش لوط    بىل من كنت هل عون ايرب السام طاق

 فربد حر مايب برمحه منك واشفاق  فياموىل املوايل كفى يكفي من احراق

 خفاق ونودي ماهو آ ال ا ىل حرضتك  فنا وهللا بذكرك وابمسك يل تعالق

 اال هماقمن آ نوا اخللق رديت رآ يس قبل   ولو خيلت يف وقت غفهل ملع بـراق

ننا آ ذنبت واكرثت   ال وراقعىل اببك وشعقت ايموالي   الرتقراقوحققت ا 

 وافتح يل برمحتك ايفتاح ال غالق  ندامه فاغفر اذلنب واقبل كام الق
 مما حيك يل من متزاقعليك اللوم   الزينات قد فاقوبعد الساع ايذي عىل 

 وان جاعكل مين ولو يرضبن ال عناق  تعريان بقل الفراش آ ولبس ال خالق

 الرخص دهاقعزيز النفس ماان من اهل   فقل ماشيت فاين ولويف ثويب آ شعاق

 تنشد مين ا ن اكن ماعندك حتقاق  وال وهللا بدا جيت يف ابب التنيفاق
 وقل ابخمرمه يكذب آ ويف القول مصداق  آ وذاك مذاقوسل ال حصاب قل ذا نصوح 

ذا قالوا يل املاء يف الغدران دفاق  وان ذي غب واظمأ  وان ذي غض ال حداق  ا 

 سفي منه ماراقوقلت الصرب اينفس   وفيه آ دىن مخج قلت ماان هل بذواق

 واليبلجه طعنا والميرقه بنــــــداق  هو ادلرع احلصني اذلي ما فيه طراق
ذا ان فيه فلر   احلرب خنداقهو احلصن اذلي مايبا يف   احلاسد العاقيت حد ا 

 فشوف ا ين حبمد هللا آ س بق لك س باق  ا ين طيش مزالقفشفين زين الجتعل 

 ال سواقغالم البدو وان شيت تدخلين يف   عىل ماقال ذي يف خصاهل كها فاق
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 وقال رضي اهلل عنه
 الشوق صفقهبت اليوم خلتنا من   هبت النود ايمشالن من حنو يرقق

 قلت اينود هل كل عمل شايف حمقق  الفكر واطلقبت ايبن ذايب آ عصب عىل 
 وال مواج حبري تدفقخوف ال غيار   من رىب يم ذي مااقدر من اوصافها اهمق

 تزلقخوف دحقه تقع يل يف صفابرق   حبر تيار قدر املضمضه منه يغــرق
 َ  والتقينا وقد غاب الرقيب املعفــلق  البدر مرشقف وامىس يل َص فان وقع يل ن

 ابب صفوي وغلقواسقين رصف وافتح   قلت ايسايق افتح خـمت دينر وروق

 يل بك يس عساان منه غين وصفق  ابب حصوي وغرب يل بك يس ورشق
 آ ههل زمانه مسعلقفان ذا الوقت ذي   ذا ورى ذا عىس ان القلب حييا ويورق

 ظلت القاع من وابل غاممه هتقهق  بــــنير اليوم مطبقحن رعده وغميه 

 وقال رضي اهلل عنه
 املغنا وان صيح وازعقشل صوتك عىل   شل ايابجبري الصوت واجحل عىل شق

 انر البال منه تعلقهو يف الكرس ذي   شف ا ىل من بعد عين واببه مغلق

 احلفا منه مدحقيف رىب ريف مايشيك   هل حمهل وان يف معد ابلقــــــيد موثق

 الرؤس تعرقفارس الرآ س ذي من بأ سه   لقـعند ذي ماخلق مثهل والقول خي

 يف الغيد رونقوارجع آ رجع ا ىل من هل   وصوفه مصدقصفه قل فيه فانك يف 

 ضياء نوره آ رشقيح ال راض ي فهيا   واجلواهر حترقذي به العني تسهر 

 البالد اذلي يندر هبا احلق والعـق  علب ال معقخص من جرية الركبان ا ىل 

 حيد آ برقوالصناديد ذي لو صادموا   علهيا درب واخليل خندق واملطارق
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 قــلنفايفه مسواصبحت لك قهل من   الصفا منه واندقاكن النت ش ناخيب 

 الغايه آ س بقمه مه اهل السوابق ذي يف   سلين آ عطيك السلت الصحيح احملقق

****** 

 وقال رضي اهلل عنه

 فقلت  جــــل هللا فاميخـلق  بروق امحلى ليال تأ لـــــــق

 آ ضأ  وذاالبـارق يضئ فأ فتق  هل ذا بريق الثغر ال فرق

ن برقعها تزلفــــــــــــق  ال غسق حتت عهنا فبان البدر   آ م ا 

 وبـانت ال نوار يف لك شق  آ مل  رايض ال رض رونق

 توش يح

 تــــــلوح من لك جانب 

 للك حارض و غـــــــايب

 فياحـــــــــــــــداة الراكيب

 آ عيذ غـــــزالنه برب الفلق  جوزوا هبا يف سفح ال برق

 ليــىل بنعلهيا تطأ  يف احلدق  فلـيت ا ين حيث تدحــق

 فصل

لــــيه نبسط الكف ليك آ شكو اببيل الوطف  ايمن ا   ا 

 صفالح اتمن ابلهبا بني امل  ال هيفالشادن الفتـــان 

 حتالفا مااس تيرسا من رشف  يف ثغره شهد وقــــــرقف

 برد عرص امللتقا ذي س بق  فامنن عيل ايمن هو احلق
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 توش يح

 فذاك غاية مـــــــــــــرادي

 ا ن مت يل من ســـــــعادي

 وابت طيب الــــــودادي

 طــلقوحنن جنري كنا يف   عذب وك س الراح يدهق

 وبعت من يف الكون بيعة غلق  عانقت سايم اجليد ال عنق

 وقال رضي اهلل عنه

 يف ظــــل ابانت العقيق  ذكرت عهــــدا بيننا قد سلـف

 من حـــر تذاكر الفريق  وهيجتين لوعــــة ال ســف

 مايف فؤادي من حريق  ايليت شعري فاتين قدعرف

 تبدل يب رفيـــــقيآ وقد   آ وقد كتب مابيننا من حلف

 توش يح

 آ ما آ ان ماتبــــــــــــــــدل 

ن مال آ ومــــــــــــل  به وا 

ال عىل العــــــــهد ال ول  ا 

 وقال هذه آ خـــرطريقي  قليب عىل ذا الرمس قد وقف

 مايس متع قول املفـــــيقي  ايعاذيل دعـــــه ا ن حلف

 فصل

 الراكبادي ــحمن سلع   مىت مررمت مينة اخلــــــــمي
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 عىل اهل هاتيك القباب  قف يب وسمل غري متــــهم

 وقل مـــىت رفع احلجاب  واند سلمى ابمسها والــعــــمل

 يطوي بساطه للصديق  طرفمن يدان اجلفا مل ل وه

 توش يح

 ا ىل آ ين ايقرة العـــــــــــني

 هنمي يف ابحة البــــــــــــني

 ونقيض ادلين ابلــــــــدين

 يواطلق بيرسك عرس ضيق  قل قول  ذاك آ قبل والختف

 ماهو جـزا الود احلقيقي  والقول ذي يف لفظه قدعنف

 فصل

 ماحب غريك ايحبيــــيب  ا ين ورب البيت قد ايرشــا

ذا مىش  غصن متايــــل يف كثيب  ايمن حياكـــــــــيه ا 

 بني ال ابعد والقـــــريب  رسي حببك ايريض قد فشا

 ايرونق احلسن ال نــــيق  ة الرشفـــعندي غاي وذاك

 توش يح

 ماعز يف الناس قـــــدري

ال حببك وشــــــــــــعري  ا 

 يف وصف سلطان عرصي

 من بأ سه البحر العميق  محمد البطل الـــذي رجف

ذا اعزتا يف الصف آ وهتف  خل البطل مثل الغريق  ا 
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 وقال رضي اهلل عنه

 ذلايك العــــذول ال محقوقل   مق غنـــــــنا

ننا ايحمـــــــــروم صفوة احلق  دع عـــذلنا  ا 

 رحي التداين من آ هيل ال برق  هبت لـنــــا

 من يؤذان يؤذن حبرب يسحق  من مثــــلنــا 

 توش يح

 حنن الرجال  ماكل جمال  اجلدال كف

 نسقى زالل  يف لك حال  آ هل الوصال

 

 والعصاه تعــــتـق لك ال رايض  حتيا بــــــنا

 ملا سلكنا ابلنــــــفوس ماشق  نلنـا املــــىن

 فصل

 تردا وسمل ايفــــــــــــىت تسمل  احذر متيل

 تنظر منازلنا العىل وتعــــــــمل  عام  قليــــل

ين عندها املقـــــــــدم  ا ين خليــــل  ليىل وا 

 برق امحلى ايصاح قد تـــــأ لق  هـــذا س نا 

 توش يح
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 واسكل طريق  حنو العقــيق  كن يل رفيـق

 صايف عتــيق  تسقى رحيق  ريقـذاك الف

 

 واكرث عىل ابب املليحه ادلق  قف ابلفـــنـــا

ن كنت صادق ايفىت توفق  بعد الفنــــــا  ا 

 فصل

 ا ن شيت آ ن تلحق مبن تقدم  آ عزم مــــعي

 ماقلته كل ايفقـــــــــيه وافـهم  احفظ وعي

 التدعي حال الرجــــال ابلفــــم  ايمــــــدعي

 ختــــرب ومن بعد اخلرب تصدق  خمي هنـــــا

 توش يح

 من شا الهبات  اياهل الثقات  ههيات ههيات

ن املمـــــات  شاهدمفـات  عــــني الثبـات  ا 

 

 حىت مجــع ل هل الهوى وفرق  سل من دىن

 ومزقخرق جـــــالبيب احليا   من شا الغىن

 فصل

 يف دين ليىل العامريه  الساس  خلع العــــذار
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 وامحل هواها ايفىت عىل الرآ س  دع من آ شــار

 فهيا والتنـــظر ا ىل رضا الناس  الختىش عــار

 شاصيح بني آ هل الغرام ابلبق  آ ما آ نــــــــــــا

 توش يح

 خــــل العباد  صفو الـــوداد  ايمــــــن آ راد

 تعطى املراد  واقصد سعاد  واديف كــــل 

 

 روض الرضـــا يفتح كل املغلق  واقطف جنــا

 اياهل احملبه هاهنا حمــــــــــقق  فهنا الهنـــــــا

****** 
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 } حرف الكاف {

 قال رضي اهلل عنه

 لباب الرجا داكواعرتف ابخلطا وامىس   رب عبدك ملا مسه من الرض انداك

 منك بك جاكفاعف عنه امح زةل خايف   ابب حس ناكيرجتي عني فضل اجلود من 

ال منك   ايآ رمح الرامحني ارمحه ابدره ابدراك  اياملدرك الفاكفان ما هل جنا ا 

 اس تجب يل وقل يل حني قول اعطين هاك  عظم آ سامكآ  ايمسيع ادلعا ساكل حبق 

  ال فالكده عندك وبأ يديك واجلدا واجلِّ   فاخلزائن مال والظل ضايف يف افياك

 هل مكل مالكواصبح الكون واهل الكون   وانت من كنت هل اكنت مماليكه آ مالك

 التشاككيف مقاكل وداخل من مسعه   انت فتاكوان كرب مطليب ايهللا وقيل 

نه دعاين عبد والع   قلت هل ايبعيد الفهم همالك همـالك  د عداكبـدعين ا 

 فاس تقم به وكن به واخنلع عنك يرعاك  مبـــــــواله ايذاكهل صياهل وهل دوهل 

ن دعيته وانجيته حباجتك لباك  يف مراحك ومرساحك ويف حل مرساك  وا 

ذا راك  بيش غري ماارضاكوالصحيح ا ن مايرىض   وارتىض بك وابىه بك ومارا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ادلهــر درسكخلها التعدي دامئ   كقصيدي وبسر ايبن راشد عىل معىن 

 فان من ساير اجملرى علهيا تنسك  والقها للهوى حادي وللحج منسك
 التوقف مع الفــاين ولواكن جنسك  وامرك آ وصيك التبقي مع الكون حسك
 مسكمايض آ  آ وتنظر غدا آ وترجع ا ىل   واحذر احذر تقع ايمطريب عبد نفسك
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 بأ مـره وهنيه متسكوان مسعته ومل   فان تبعت اذلي قوهل هتيأ  كل آ نسك

ان نبا نلعب عىل رشط مهسك  حقق ان الرضورة الحمـــالــــه متسك  فاحرص ا 

 مدامتك عرسكسفها واسق من ابيق   وادن مين عىل ك س املدام املمسك

ن ذقهتا ابنت لعينيك مشسكف  ميادين قدسكوارشقت وابرقت منا   انك ا 

 السؤل وامسكلذلي حبه ان آ عطاين   ذه دالليت خذها واقر مكتوب طرسك

 زعفرانك وورسكذي رمتين وابنت   قل هل ان سال عين الوتفتري نعسك

 ا ين آ هواك واهوى منك س بعك ومخسك

 وقال رضي اهلل عنه
 غصب وآ ال ان ماابب البال غري بينك   عذب حالت رصوف ادلهر بيين وبينك

 الزين زينكرس يب آ رويد ايذي منهتىى   فالعن ابليس ايعذب الثنااي هوينك

ذا مل يريــنك  بودي رعينكوارعين مثل مااعياين   فاهنن مايرين آ صــــال ا 
 مماطل بدينكذا ولو كنت ايسؤيل   هن معك ايمىن قليب وهن كل فدينك

 شينك وزينكشفنا آ هواك واقبل منك   منه وينكوين بك من عذايب وين بك 

 وهللا ان مل تقع صاين ملن اكن صينك  لعينك وانكرواعشق الناس من بعدك 

 وان نشخر طريق اخملتلف من س نينك  ان نغبك ونغوى يف الغوى من دوينك

 وان تدورحليين ايحبييب وحيـــــنك

 وقال رضي اهلل عنه
 خنت من البدا خانك وال بعد مكلر   عذب قرصت ال مال الطويهل بفعكل

 مايمثنك ايعذب اللام غـــــري ابلكل  مسكلماهو آ ال ياكبـربك عىل لك 
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 ذا جزا من ترك دينه ودنياه ل جكل  وانت بعته بدرمه من شعركل ودكل

ليك مثكل  ايمالمتك ايقاطع عرى من جيكل  رح مبا القيت من زاد التفت ا 
 من هنا سوه رح ايمعدن العيب رح كل  حسب كلخاف قد ذا حساب احلاسب اليل 

 وين عقكلايجعب ايجعب لك العجب   بعد ذا العيب خكلل نت خيل والان 

 وهللا آ نه قلب قليب تقـــالب دكل  مأ نت مستيقن انه من ظـمل مامتكل
 وانقطاعي وصربي حتت خفك ونعكل  احسان فضكليك عىل بعد ماكنت يف رآ  

 تس متع فيه ايغــــــــدار مافيه غكل  شف ا يل مابدا وانصت لقويل لعكل
 معاند من اهكلواحمي امسك وركب كل   ا ىل غريك وحبه حنه كلحب يل ميل 

 وانرش آ عالم متجيده وحهل حمكل

 وقال رضي اهلل عنه
 ايممتم خصاكلآ يش حاكل فديتك   آ يش حاكلايغريب الصفات الفاتنات 

ال وهـو من جامكل  واذلي عاد ذحب النفس دون اتصاكل  اياذلي ماجامل ا 

ال   جد عيل ابحلديث ا ن مل يقع يل وصاكل  مقـــاكلاحك يل فان مايشفيين ا 

 عل يربا سقم قليب هبا واجرها كل  وان تفضلت هب يل رشبة من زالكل

ين مال من غري ماكل  ريت الظام كل آ سقين ايادجع ال مواج   مامعك علمي ا 

ن روحه فدا كل   عبد منقاد دوبه مرتسم يف الرضا كل  وان عرض كل غرض ود ا 

 قلبه حالكلكيف يش تاق كل من اكن   اياذلي اس باب املنااي نصاكلايجعب 

 جبا كل تريده مابغيتهل اليل فافعــ  واكمل فعاكلحرت يف حس نك الباهر 
ن ذايل وذا كل  اكلني ختفي قول كل رح بفالوالح  حب ماالقيت ماقول ا 
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لــــــهىي ظلنا يف ظالكل  غري اتبعك وارشب ايريض ماصفا كل  خمتها اي ا 

 شف ا يل واغن فقري واعطين من حالكل

 وقال رضي اهلل عنه
 ملت منك ا ىل غريك وقد كنت ماكل  عذب رديت رآ يس منتكف من فعاكل

 بعد مااكن تفقعه القــــهل من فعاكل  واصبح اليوم قليب منطلق من عقاكل

 حني ابنت هل آ بيان احليل من خماكل  جاه ماجاه ابداه اذلي قــــد بـدا كل
ن زاد ساكل  والكيف حاكلاليساوكل كيف آ مرك   فاعرف انه حصا واقسم بك ا 

 اكلايبياع رح كل بفــ  روحرح وان  قد بعادك وربك ذل هل من وصاكل

 مك مدحتك وجمدتك وطيبت حاكل  مانفــــــــــعين ترضاعي وذيل قباكل

ال من سعى يف   مانفع فيك ماكنك تبــا من دىن كل  ناككلماتبا ايادجع ا 

 عىل ابب ابكلجيك ابافعال مامرت   آ لف لبيك من ذا احلني حيا قباكل

ال مطابق سؤاكل  حب يف الناس من شفته حيب اخلزا كل  ماجييك اجلواب ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 هو يدكل وجييل غمي مغك وكربك  جتد فيه طبكقليب آ وصيك خذ قويل 

 نفسك آ بعد من حبيبك حيبكواغتمن   بذهنك ولبكوامسع القول وانصت هل 

 وارحب العـــــز فانه مايضيعك ربك  التقاربه فا ن الـــــــداء دنوك وقربك
 واذكر آ ايم ذلاتك وطيبك ورشبك  سوه ايقلب حس بك ذاك ذي منه حس بك

ن   فاتضح ال مر وابدا كل يف الومه كذبك   قد الغلب غلبكيوم ظنيت واومهت ا 

 ذاك ذي كنت تقيض يف شفايته حنبك  بكيوم تبدي عىل خكل معرض خسر 
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 آ ين ماقال مابغا قلت آ ان ابغاك غصبك  ذي حتبه وتعقل هل ذلوكل وصعبك

 ك ذنبكـد وقع مثكل مودتحمابدا   جامكل جامكل مث آ خر آ مره حذف بك

لهيم هتب بكفانتكف واحذر آ نوادك  ن زدت ترعى يف محى   ا   آ والك عش بكوهللا ا 

 قده ذا احلرب حربكلوتعيش آ لف عام ان 

 وقال رضي اهلل عنه
 حب يل ميل من اليقدر ال مر ترك   ايكحيل الران عل انقطاعي يل آ برك

 وارحب العز واغلق ابب نفعك ورضك  علنا ابلبعاد آ سمل مـن آ فــــات رشك

 واس تفزك وجركحس نك عند نفسك   شوف حد ينقدي يل فانه ابليس غرك

 بدا ارشكفاعرتف ابذلي شارك مبن ال   دركــاخلياالت قيف جماريه واعىل يف 

ان دوب نبغا حلرصك  ابحلرابه وشد الظهر ايقـــطع ظهرك  مامعك علمنا ا 

دد فالبس لها ثوب حذرك  آ هل برك وحبركوالتفت واصطرخ آ دع   ابلَعدد والع 

ن آ جهرك واصرب   اليقع عندك آ ان منك ما اقدر حترك  عىل طول جهركوهللا ا 

 قده ذا حرب آ ان ابشوف صربي وصربك  لويقولون طول الهجر يدخكل قربك

نه آ ما بدايل نرصي آ وابن نرصك  فا 

 وقال رضي اهلل عنه
 حيبك بشينكمك فديتك تقابل من   ايمطيل املدا مك ذا متـاطــــل مدينك

 خافه آ جعبك ايطب املدانيف زينك  هللا عينكماكل آ سهرت عيين ل سهر 

 ينكايعذب ص قد كنت  تتبع بعد ما  القلب جينكفايقن ان املرايم ايمىن 

ما حليين ايحبيب آ وحلينك  وهللا ا ن زاد يعقد صلح بيين وبينك  فتــــنه ا 
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 وقال رضي اهلل عنه
 كل صفات من آ مل فيك ماحهبا كل  عذب ش تان وهللا بني حايل وحاكل

 والتعايل عىل من لو دحقته نعاكل   تكرر مطاكلنقض عهدك ويف وعدك 
 فأ غد وهللا ورح ايعذب فامي بدا كل  ول نكر فعاكلمااش تىك الضمي من حقك 

 كيف ماكنت يف جهرانك آ ويف وصاكل  كن كام شيت فا ين العبد يف ذا وذا كل

ال آ نت ايموالي  نه حالكل  آ ان رآ س ماكلما ابغي ا   بعه وارهنه واجر آ وكه ا 

 فديتك دالكليف سعة حل كن واحسب   عقــــوبه تناكل الحتاسب والختىش

 به وصدق مقاكلفا ين آ مضيه واحمك   خماكلمن صدقك آ ومن واحك ابليل تبا 

ال يف   فا ن ذخري وخفري كوين آ خطر بباكل  آ فيا ظالكلماانرشح واسرتحي ا 

ن ريت يش من خياكل  بعزة جالكليشهد هللا بذا واحلف   ال والهمي غري ا 

 ادلوب الانديتـــــــــــين مامتاكلا ين 

 وقال رضي اهلل عنه

 ماكل اليوم ايحمبوب خليت خكل  ايدوى لك داء مليت من الميــــكل

 ماجيمكل ذا حاشاك ماجتحد آ هكل  ليش ذا ليش ذا ماذا فديتك حمكل

 منا بوصكلواحيي مامات من ذا العبد   شفين بفضكلفالتفت ايحبيب القلب 

ن  منك ابذلنب آ هكلوان ترحج كل اين   حبيتين املنفعه كلفانت ايسؤيل ا 
1 

ن حد جضر   قلت هل ال مر كل واحلمك والفعل فعكل   والتاليه يه تفكلنصرب ا 

                                                           
1
ن ترحج كل ا ين ايذليذ اجلنا اهكل   ابفضل : وا 
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 حني ماشفت ايحمبوب يف الناس مثكل  قلبت دكلزينك ف مابك آ ال اجعبك 

ن جفيت آ وجض   مسكلحتسب ا ين ختري غري مسلكك   ثقل محكلمن من جفاك ا 

 آ وتسوي عىل مفريق يف السوق نعكل  الوعينيك لوتدحق حبييب برجـــكل

ن آ عرت النظر غريك   الغري ذكلحب يل حب يل من عزة   والافلتت حبكلا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ماتراعي فديتك ايريض من يودك  ايمىن القلب هو مافيك رآ فه لعبدك

 عيين غنيه بك وخاطري عندكوان   وهللا ا ين لعينك ذي يود آ هل ودك

 عبدك الرق ذي يوقف عىل رمس حدك  آ يامن كنت آ ان كل عند قربك وبعدك

ال انت القبكل والعاد بعـــــــــــــــــــــــــدك                ماهل ا 

 وانت ماادري آ يش حاكل شوف كل حال وحدك   
 والوجــــه صدكماتبني يل اقباكل   مادريت آ يش قصدك ريتنا آ دري بقصدك

 مفتشل فيك من عاين صدودك وودك  غري ذا مثل ذا هزكل خيالطه جدك

 ال وفــــا وعدمه منـــك والمت عهدك  واهل عهدك ووعدك بني عهدك ووعدك

 آ حمنهتم سههنم مااصعب آ مرك وشدك  غري حاروا وماروا يف قبوكل وردك

ال   ويلهم منك ايذي دكدك آ جباهلم دك  كف برقك ورعدكآ سقهم عاد وا 

 وقال رضي اهلل عنه
 التلكم بلكمـــــه غري بعد امتحانك  احفظ لسانكمطربه قال حمبويب يل 

خلها التعدي يف حمكل وآ وانك
1
 

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 نكأ  شواترك الناس واجعل شغكل اصالح   والق شغكل بنفسك واس تقم يف ماكنك

 زانكحني تبذهل وابذل الوسع فانك   نكاالتعدي وز رتايس حعين اخل 

يده عنانكوان تبعت الهوى والقيت يف   ترد ماء هوانكدار بك دار بك حىت   ا 

 حيامث كنت تش تاقه ويصفو زمانك  اس متعين وطعين والقــــين تــرجامنك

ين عاد   قلت ذا احلق ذي بينت يل يف بيانك ين ا   آ خرى ويه من ضامنكلكن ا 

 ماهل ملتقا آ ال كــــنانكفا ن ماطرك   مىت مااس تعانككن هبا قمي عن عبدك 

 ذيـهبا منك والرعيان والضان ضانك  وامرها بني تثقيكل ورآ فــــة حنانك

 وآ ي مراتب مايس تأ من آ ال بأ مانك

 وقال رضي اهلل عنه
ان قد اطفيت انرك  ايمقفي عش يه الحتـــــــــرك سوارك  رح وان روح شوف ا 

 لوحة هجاركآ ونظرك آ وذكرك آ وشاف   مايغنني هل من زاد جا حــول دارك

 مث ذا احلني اي العايب تبني عوارك  كنت من قبل ظن ان الشفا يف مزارك

 فانقلبنا وعطلنا تشاريع آ بـــــــــارك  واعرتفت ان من والفك سوده عـارك 
 وهللا ان بيع من فعكل بشحري هبارك  آ وشور جاركمن ذي آ دهاك هو ذا شورك 

 عنهوقال رضي اهلل 
 الوال حب ايعذب املعاس يل ذايك  عذب الذا والذاي واليل معك ذاك
ال انت مايل يف الهوى مطلب ا الك  الوال حب ايعذب املعاس يل ذايك  ماابغي ا 

 وخمي يف آ فياكواقصد آ بواب تقريبك   مع لك من جاكبك وكل ايحبييب يج 
ن ريت الحه  واعشق الناس كل واش نا اذلي رآ ه يش ناك  وريت من رآ كآ   منك وافرح ا 
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 اكــآ وتفوهت ابمسي حني مسيت حب  علمت آ ين آ هواكآ وحىك يل خصيص انك 

نه يبا منك عطيه بميـــــــناك  قدره آ دانكفادن ايعذب من لواكن هل   آ دنه ا 
 يش فوق سهناكهاك من عني جود اجلود   الئقه منك يل قل هاك يف هاك يف هاك

 البضنه والمنه وال من متنـــــــــاك  هينـــاكذا عطاان عىل مقداران خذه 

 بعينك ومعناكفابق خملص لنا خالص   ناكي ش تأ مةلحيث غري يف العرض اليف 

 وقال رضي اهلل عنه
 الصبابه صبا بكمااذلي جاك ماذي يف   اليوم صابكقلب الحول ماذا مااذلي 

 ابن انقالبكايمقلوب احك يل كيف   تبت واغلقت اببكقد  بعد ايقلب ما

 رسى بكالش يطان ساري آ ورسى كل من    ابلطامعه حسابكمطمع آ طمعك غلط 

 بني زوره وآ ابطيهل وسارت جالبك  زين الشني يف عينـك ونوخ راكبك

 المع رسابكحني شاف انه اس هتواك   ابكاس تجيف غبب حبر تغريره دعاك 
اليت يه خرابكمن متاثيل آ مانيك   ذي به اس تأ رستك النفس واملت جرابك

1 

بليس وانه النفس وامنع جنابك  فالعن ا 

 واندرك مامىض وارجع وجدد متابك  الهوى قد هوى بكعن حضيض الهوان ان 

 واجهر الرجز هو واههل وطهر ثيابك

 وقال رضي اهلل عنه
ال احتجابك  ردين ردين البواب من دون اببك  ايريض مابالين ابلبال ا 

 وهوذا جوابكقال هو ذا جزا افعاكل   ويش ذابكقلت الحول ايبواب كل 

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 وانقلبنا كام شفناه ابن انقــــــالبك  من خبايثك خربنا مبــــــاين قبابك
نك سبب نفسك وقلب كتابك  اذلي منك صابكمابك آ ال انت ذا السهم   واعرف ا 

 اغسل  جنابة جنابكمن جناس تك مث   وامح مافيك من عيبك وطهر ثيابك

ملت عيبيت يف ش يبيت لوابن عابك  ايعذب سويت العجب يف عتابكقلت 
1
 

 امحل خرابكتعرف ا ين مىت مااخربتين   وايش آ ان كها ايفاتــــين من جرابك

 ماحقيقـيت ذي حققهتا غري آ ان بك  آ ومعي قدره آ ويل متاك من جرابك
 عذابكوامض ماشيت من تنعميك آ ومن   فان بنيت ابن وان خربت حصح خرابك

 فا ين العبد ذي هو حني تدعيه جابك

 وقال رضي اهلل عنه
 مغانيك غناكآ وطلب منك ايامحد يف   العشقه آ عناكزاهري قل ملن يف مذهب 

ن الهوى هل عمل حيتاج فتاك  مايفتح غوامض مشالكته ول ضناك  قل هل ا 

 مبناكقال آ يش فان عبد هللا احملبوب   غري من هل مع اهل الصدق دربه وجناك 

 قال وين الرساهل وادلالهل ومعــــناك  قلت مايل بىن غري ادلعاوي ولقياك
 رصحيك وكناكقلت قد طال عهدي من   واس ناكيف العوارف ويف اال حيا وروضتك 

 طور سيناكتسمع آ خبار توراتك عىل   قد مىض مامىض قال التفت حنو ميناك

 لوح تفصيل القضا حرق سهناكوامح من   قلت ماان هنا قال التفت حنو حمياك

اك ال آ ن منـــــر  واحذر احذر يقع كل مقصد آ وقصد يش ناك  التقول اعطنا ماطيب ا 

 عنك بك واس تخصك يف خصايصه وادانك  فانك ان كنت تبغا كل بقا عنده آ فناك

                                                           
1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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نه آ غناك واس تغىن مفا اكن يغناك  فا 

 وقال رضي اهلل عنه
 التعرض عىل منيش اخلاليق هيينك  يعينكايبن عزان سمل للمهــــــــمين 

 واطلب العمل التعكف عىل مايشينك  رضا هللا يزينكجانب اخللق وامعل يف 

 واسهر الليل واجعل ذكر ربك قرينك  واسكب ادلمع يف اخللوات واكرث حنينك

 راقب هللا ومغض عن حمارمه عينك  واذكر املوت وامعل قبل يأ تيك حينك

 وامسح جبينكوابسط الكف عند اخلمت   فالنــــــوايب رمينكايغويفل تيقظ 

 وقال رضي اهلل عنه
 ال وعينيك يغين عنك عندي سواك  حبيب مايل ولوفكيت عنك انفاكك

 ورس ماسار يف ال رسار من رس ماك  وحق ماالح يف برق امحلى من ملاك

 ضيـاكومابربق النواظر من لوامع   به من قداكومارمتين عيون العشق 

 من رواحي شذاكومابه اراتح رويح   ومايشوق اس امتعه من تسمع ثنـــاك

 وماورى احلسن ذي به حسن هللا حالك  وماهوى بأ هل ال هوى يف املهاوي هواك

 وما به الهمي هامت يف الرباري وراك  ومااهتدى حادي الركبان به من س ناك

ال رضاكمفا يل ال انت مايل مطلب ا  ال ان    ا   جاتين من قداكوماابغي الراحه ا 

 فنا كل العبد حق العبديف ذا وذاك  بغيت آ وجفاكفكن كام شيت من ردك 

ذا تقربت واومت يل بوصكل يداك  وقفت كل عند حدك ماتعدى مداك  ا 

 ول نتكف لو حتملين فديتك حذاك  والتوزر مبـــــزيارك وال البس رداك

ال امتالك  جفاك بدا يلعىل اقرتابك ولينك وان   وملت مازادين ميكل كل ا 
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 وحقك ا ين من انـواكل هبذا وذاك  رويح فداكفديتك ا ن ردتنا آ وماردت 
 يل ظباك بدتان فاتين صيدك  عساه  وروح وارسح ويج كل ابلشنن والش باك

 لعلنا مث يل مريت ابلعــــــــني راك  وحط وارحل من العقاد ا ىل فرط راك

ن مل يقع  ن مل يتفق يل لقــــاك  يل رآ ك آ رى من يراكآ وعل ا   فقده يكفيين ا 

ن مل يقع يل   اكـلقاي من انل ملقاك آ ورىج ملتق  ذا والذا رجاكوحس يب ا 

ذا آ حد قال حمبوبك بعـيــــنـه رآ ك  وغاية السؤل واملأ مول يل من عطاك  ا 

 سامكوليةل القدر ذي تـــزنيلها من   خالك آ ومالكومنهتىى القصد ذكري يف 

ذا برق ابلسعاده يل بويــرق حامك  ومست الك س كفي بعد ما مس فاك  ا 

 وقال عزك هبا ارشب قرقف القرب هاك  ودار ساقيك يل ابدلير ذي به سقاك

 وكام زاد رشبك زد عليه انهتـــــاك  وردد غناكوغن وارقص عىل ك سك 

 صدك آ ومن ش ناكوالتعول عىل من   والتقيد بقيد من هنا آ ومن هـنــــاك

 ت عد منا وتعناان وتعـــــــــطى مناك  عندان غري شاكعىل المتخالع وادخل 

 وقل يل آ يش انت منوي به ملن قد نواك  فنا اذلي حوم حوهل وانت بني مناك

 ومد عينه ا ىل اعىل مابىن من بناك  ورام يرعى مع من قد رىب يف رابك

نين   تباه ايسؤيل آ وابحتتجب يف خبـاك   اكيف قففا ن وصلت آ وفصلته فا 

بك فا ن عز   به قد حماكيقول هل ذي يرتمج عنك  ذا قربت ا   البىك كن تباكا 

 وقال رضي اهلل عنه
ليس ينساكايبن عل بن ظفر علق مبن 

ن البذل بيده واال مساك  1  شف ا ىل ربك ا 

                                                           
1
 ابفضل : ايعيل بن ظفر  
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ن هبت عواصفه مرماك  صباحك وممساكوالق اببه مقرك يف   اليقع غريه ا 
ن ظميت آ لق حيضان الرجا منه احساك  وآ سع فامي طلب منك ودع عنك عساك  وا 

 وان طمى حبر طوفانه ورمت التنساك  وز ل هل التنساكـآ ن النجا والفواعمل 

 فا ن رمحته تطلق ابلرجا نطق خرساك  ذل برمحته فا ن آ قصاك ذنبك وقساك

 وقال رضي اهلل عنه
ال عيونك  مرضن قليب جفونكآ  ايمريض اجلفون   مارماين والااسهر عيين ا 

 اكن ماحال حايل ايمىن القلب دونك  ريت اينون عيين الناس مايعرفونك

  بني اكفك ونونكرس يب آ رويد فامي  وخذين هبونكوانت شف كيف تلقي يب 

 فكه آ طلقه فك هللا تعاىل رهونك  يف جشونكواطلق آ طلق عقال احملتجي 

 خلنا عيش واحيا يف متاين سهونك  ديونك والق هل وعد وامطل ابلوفا يف

 وصونكيف الرجا واخفي امسك ايحبييب   فا ين آ رىض مبيعادك وساير ضعونك

 ونكخافهم ايحبيب القلب يب يشغب  خوف ايعذب ل شفا صيت ذي حيسدونك

نك كذا يف زي  آ ويقولون فيك آ و ابخلنا يــــذكرونك  ونكحب يل ايحبيب ا 

 مايبس غصونكال آ يبس هللا بقل الغيث   مطـــــمع يف حصونكممتنع مالطامع 

 غري دامئ تراعش بني جوكل وخونك

 وقال رضي اهلل عنه
ال غدا يف الهتالك  عىل ابب رجواك ادلعا عبدكايمسيع   شفه لوال انت هل وا 

 بعينيه يرعاكالتراعي سوى من هو   آ حد غري موالكقليب آ وصيك التعبد 

 الختليه ساعه يف صباحك وممساك  هللا كام ربك آ هداكرس وس بح حبمد 
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ال هو احذرين مع ربك ا رشاك  يف تنساه ينساكاحزم الغفهل احذر   ماكل ا 

ذا ماتك آ حياك  اال هل اذلي ابمسه تـناغـــقن ال دايك  السميع اجمليب اليل ا 

 سهل واطلبه قل ايماكل آ رواح ال مالك  هالكك وجنواكذل به آ عبده فان منه 

 شف ا ىل عبدك الناظر ا ىل ابب حس ناك  اياذلي من قىض حمكه هبا دون ال فالك

ايكماهل آ ال انت ماهل حد  نك ا  ـــهل من ذا والذاك  سواك ا   الحتيهل والتكـــر

ن قليب   ايجزيل املواهب آ عطنا من عطاايك  ماانقطع من ترجاكبك عليك ا 

 يح ايسؤل من راحية ماكبك حيا لك   وارضب ا ىل راكدور واهجد عىل طاعتك 

 خمتها سكل بك وآ ايتك اللك واسامك  واخضبت منك الشجران والرسح والراك

 ابذلي ابيع العرشه عىل دين تقواك  ايسؤل قليب ورسالكسكل ابملصطفى 

 آ ن تفرج عيل ابملــن منك وسلواك

 وقال رضي اهلل عنه
نه   علق فيه سهمكعذب عكل تداوي من   اياتلع العنق رِّمحكايهللا ارمحه فا 

 ال دب حتت رمسكانتظر مابدا الزم   الهوى وابن معكخوك ايعذب يف دين 

 قليكل ومجكغري قابل من احسانك   الوال يش تيك من ظلمك ا ن ابن ظلمك

نه قس ميك يف رسورك ومهك  قد ختريك وآ لقا رمسه اليـــوم رمسك  وهللا ا 

ن ملكت   آ برص اللحم كل والعظم وادلم دمك  آ وجلبته الختافـه يغمكا 

 رسقته من آ مكذا معك منك آ وذا يش   اياذلي ابن يف عينيك رصفك ومسك

آ ومتيل من امسكآ نت تبغاين ا مسيك   الناعسه ويش مهكفاحك يل ايخطوف 
1 

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
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 وقال رضي اهلل عنه
 خذت قليب وخليته ذي ال ايم وحدك  مرهون عندك النفوس القلبايحياة 

 فالق يب مابغيته فا ن ماحــد يردك  غـــري ودك ايخال ايبرا من لك يش
 رصف آ هل الهوى من قاف القاف حدك  بني غورك وجندكوابرص املكل ملكك 

ال بني حكل وعــــقــدك  فا هنم ايخطوف البابليـــات جنــــدك  ماهلم رآ يه ا 

 دركـفاحك يل اياذلي لويلحظ البدر ب

 وابرص املال ماكل وابرص العبد عبـــدك

 اياذلي نور عني الشمس من نور خدك

 فا ن حايل ورب البيت ماحل بعدك  انت ملظي كامي آ ويف نعميك وبردك

 مانسيتك والايماليك خنت عهدك  ال وعينيك ايسؤيل ومنسوع جعدك
 آ وطال وامتد وعدكا ن صدقت آ وكذبت   كيف ماكنت آ ان كل يف وصاكل وصدك

 الناس بك العاد من اليعدك انيس  مقت كل يف الرجا خيل بروقك ورعدك

 وقال رضي اهلل عنه
 آ و يف الـزين ذي حزته حمهل حمكل  يوسف احلسن هل يوصف يف احلسن مثكل

 هل معاين وكل معىن معىنر من اهكل  يشاكه شلككآ حك يل فان ماومهي 

 وذي من قدا اصكلمن ال جانيب ذي حوكل   والصحيح آ ن البعدك والعاد قبكل

ذي بىن كل بنايه ماكامها وحكل  فامي قامس اليش قسمكد يدانيك ـح
1
 

 مث سامك بني آ هل الكامل املمـــكل  يف عالها وصفا كل صفاتك ودلــك
                                                           

1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 ذا اذلي قد بدا يل يف خياالت ظكل  كفاشكر ا حسان ذي حالك ابحلسن ك

ذا بينت آ هكل وهتكل  يبك من اصكلع ذا جبهدي والقدريت   خش ية ا ين ا 

 آ ويلبسك ثوب الكرب مايلتبس كل  ايابيه احملــــيــا يزكلفاحذر ابليس 

 واجعل آ مرك مىت مارمت يش بني عقكل  واعرف انه لغريك ايريض ابن فضكل 

 الحتمل مساكني احملبــــــــني ثقكل  وان تنويت واستثقلت عيسك محلكل

 يف مرادك عىل ماريت يف لك مسكل  رس هبم هون ايعذب اللام فا هنم كل

 وقال رضي اهلل عنه
 الرشب من ماكماابغي الرعي من رعيك وال   عذب ماعاد يل مرما ا ىل مي مرمـاك

راك  رح وان روح ملا بعدها هللا من اسامك  بعد ماابن يل عيبك وكذبك ومعِّ

ان حمبــــينا مساطريان آ سامك  ل شرتح ابلفرح من راد يرسح ا ىل ماك  حقق ا 

 مثل حامكوادلوى منك داوي العافيه   جعامكد فصيحة الكيم عندان مثل ـق

ن تكبريي   واثل كحالن وهللا خري من خنل خرماك  لشانك ومناكوالصحيح ا 

 معانيك واعامكآ زهقك وازلقك واتلف   واخنراطي معك يف مذهبك والهتامك

 واوجب البعد من ليالك منا وسلامك

 وقال رضي اهلل عنه
 مما معك من عقابكآ لطف آ لطف هبم   قابل التوبه آ كشف من عبيدك عذابك

 واس تقالوك مما قد س بق به كتابك  فاهنم حطوا امحلهل وانخـــــوا ببابك

 وادهنم من جنابكآ طلق آ طلق عقدمه   واس تعاذوا بعفوك منك والعفو دآ بك

 بكضواري ذايوامحهم يف املراعي من   وان حاسبهتم يرس عليــهم حسابك
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1الكبك ذي تعاوي ودع عهنم ضواري
 

ـ وامه عتابك ذا جا طالبك  فاهنم ضعف ماحتمل قـ  الوال يلتجي الاليج ا 

ليك آ شــــــياهتم كها بك ال ا   ايرب يصلح خرابكمالها آ ال انت من   منك ا 

 حني حترب فيارب السام اطلع حسابك  آ ومن اليل معه وايق يقي من حرابك

 روايب حدابكمرويه لك ظايم من   خل رمحتك تقبل يف فيــايف رحابك

 ايجميب اس تجب ممن دعا فاس تجابك

 وقال رضي اهلل عنه
 آ وترى ماتوعــر من طرقهم يرضك  ايبن سكران هل طب احملبني يدرك

 ه دركــدر عىل اهل الهوى العذري فلل  شف ودور عىس تلقا خبريا يدكل

 غيب رسكرس يل به والختفي عيل   فا ن حكوا كل بيش جعل به هللا يرسك

 غري يرسكمامعك لذلي تطلبه يش   ايعوض منك عذركوان تعذر فنا اقبل 

 ايبن سكرن حبركخذ سفينتك وادخل   فعد واصلح آ مركمث ال مابدا كل يش 

 حل صدركفالغبب بني موج الشعر ذي   واجعل ادلان رابنك عىس هللا جيرك

 شوفه حتركحرك الكون فا ين اليوم   جمركفانرشح به وجر آ هل الهوى يف 

ن بدا كل حبيب القلب   يف س نايم وقال اثبت ملافوق ظهرك  ذي قد توركوا 

 واعطيك قدركجيك يف ذي تبا ايعذب   قل هل ا ين عىل ذا ادلان يف لك معرك

 والروم مربكوامحل الثغل الارعى به   سري ابمحلل انمس يف سهوكل ووعرك

 مايعناك اينور عرصكوانت شف عاد   ال مر الحد يغركذا  عيل كل حقيقة 

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 التشارك مبن الفيك وهللا قد آ رشك  كل خري وابركاخلص آ خلص معي فا ن قده 

 وقال رضي اهلل عنه
 من عبيدك وجريانك ونعمتك واهكل  قرة العني ماحبيت يش غري ل جكل

 املراعي تظكلوالشجر ذي يف اطراف   والبقاع اذلي يه ايحبيـــــيب حمكل

 ا ن صفت يل مناهل وصكل آ وعز وصكل  ذا وذا حهبم ايفاتـــــر الناعسه كل

 فا ن ترجع كل ا ين ميل من لك مسكل  ا حك ابلغايــــــبه فا ين تدىل حببكل

 مرضاك طيعك وحكلقل هل ا ين عىل   بني خصمك وخكليسلكونه وسوى 

ن   كلوانرشح بأ يش ماجابه وال كل ود  كلـماالقيته بعلمك وهجوالصحيح ا 

 ذا كام ذا وعزك ايحبيـــــيب وذكل  هو مرادي ومريادي وجورك وعدكل
 لكن آ بغاك حتيك يل بكـرثك وقكل  والسري قبكلما اخلف ا ن رست يف نيه 

 مامتيل والايرونق الــــــــزين مكل  ذي تريده وآ ان من محل خفك وثقكل

 الوال انكر والاستنكر مقاكل وفعكل

 وقال رضي اهلل عنه
 من زانك ومن مجكلحبق ايعذب   مكحل العني آ ان ساكل مبن كحــكل
 يف هواك امتكلترفق آ رفق بعاشق   ومن عىل البيض ايعذب الشفا فضكل

 يسابق الرحي يف شفك لو انه هكل  يدور فامي حتبه مثـــــــل دور الفكل

 خذه هو عبد كلوكام شيت منه   يسري الرست وان آ وميت هل ماسكل

نه يلــــــــــــــذه كام ذل كل  جرى عىل ذا زمانه آ خـرك وآ وكل  وربك ا 

 حيمتل مااثقكلمشاوف امرك مراده   تراه واقف عىل اببك ويف الرمس كل
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 وشفه ايعذب واهرت به عىل ما اوحكل  جفرب آ خره يف املندر ويف مدخكل

 ذاك ذي قد مكلولو معه مكل عامر   قاف البعيد آ وصكلولو تبا به جبل 
 بذهل كه وماهو والنـــــــيب مج كل  ومن ذهب مرص ذي هو يف اخلزين آ لف كل

 هو قده كليك ح هو يفدقباكل الرو  فقال آ ان اظفر مبقعد يوم يف مـزنكل

قبـــــــهل ايموالي واملن كل  قليل كل خذه هو ضيفتك يف مقبكل  تفضل ا 

 1وقال رضي اهلل عنه
 شل صوتك وقل ايعيدان هللا يعيدك  ذا الليهل العيد عيدكشل ايبن رجب 

 لني هللا كل القايس وقرب بعيدك  زيدكـشل صوتك وزدين منه هللا ي

ال ونيــــــــيت صيدك  وانت ايذي حيايت بني خدك وجيدك  ماتغنيت كل ا 
 من عبيدكردين فانقلب ال مر وهللا   عندي ا ين عىل رمغ  احلسود آ س تفيدك 

يدكآ سقين ك س من عينك   العنب يف بديدكفاسقين اياذلي مخر   واثين من ا 

 فا ن مويت عىل ذا والنيب مايفيدك  قبل الموت حرسه ايمنسع جعيدك
 جيب كل من دويكل يش ويش من جديدك  خلنا آ جهيك واهذي بك وبني قصيدك

ن هناين عذول آ وقال ذا مايفيدك  هللا يكيدكقلت ماكل معي اياكيد   وا 

 الانت مين  وال ان منك ماان عنيدك  خلين خلين كل بندقه يف وريـــدك 

 يف احملبه نش يدكقد نش يدي خيالف   قيدكع الوال قول يف مقناصك ا ين 

نه ماقطع يف حديدك  التكرث عيل الكرث هللا عــــــديدك  فاقترص عاد فا 

                                                           
1
هذا القصيدة فهيا اختالف يف ترتيب ال بيات بني نسخة العطاس ونسخة ابفضل ، وعند مقابةل  

  فاعمتدانها .  نسخة ابفضل مع نسخة مكتبة ال حقاف وجدت مطابقة يف النسختني



358 

 

 وقال رضي اهلل عنه

 وشفين فديتك بعينك  آ ال ايحبيــــــــيب تلفت
ذا شفت حايل  ترشف عيــوين بزينك  عىس انك ا 

ال يـريــــنك  مفا عاد يطلـنب مطلب  وحق هللا ا 
ذا دار بيين وبيـــــنك  مىت شوف ك سك بكفك  ا 

 والعاد حــــايل دوينك  وقد غاب عنك املوايش

 جبا كل متانيك جينك  تفضل وقل ايحبيــــيب

 ورود ورسيب هويـنك  ر جامكلـثودعين عىل 

 ويعجبه زينك وشينك  آ ان عبدك الــــيل حيبك
 مبا اعيان قبهل رميــــنك  يم معك ماانت رايموير

 مفاان كام الناس خيــنك  ويل خانوا الناس عهدك

ذا مال من مال منك  تعرضت آ ان يف س نينك  ا 

 آ انجيك واوفيك دينك  وهمام تـــــــدينت منك

 وحتيك بكذبك ومينك  وختلفولو كنت توعد 

 وصفــرك ميــــده جلينك  فهو كه ا حسان عندي

 وقال رضي اهلل عنه

 يف رآ يه آ حياكآ يح من اكن لوحمياك   ايحياة النفوس آ يح املعــــىن بلقياك

 خلنا ايحبيب القلب قابل حميــــاك  وارو قليب برؤاي زينك آ ورحي رايك
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 رصف من بني سقياك ك س آ حسنواسقين   وحياكايمىن القلب منك عانك هللا 

نك ا ن شيت   والقين من هجري الهجر يف ابرد آ فياك  ايعذب اللام مايش آ عياكفا 

 ماكل معاين من آ زايك يش معكماحلد   النجيب آ طرف آ ش ياكوان تواريت ماجاب 

نك يف اخلرد ا ايك  الوال حد يرى هل رآ ي الدرت آ راك  والالكم الصحيح ا 

 وان تباديت ل زين زيهنن قال مااهياك  مادعي غري ذايكجاك مهنن  ذاك يل

 احسب آ ذايل تهيك بيهنن ايهنياك  هللا آ لقاك وحدك ديك من فوق ال دايك

 وامطر آ راض رجوامه من آ نوا ثرايك  وابسط آ مال عامكل بنس يان علياك

ال كل بدينك ودنيا  واسكر آ رواهحم واش باهحم من محياك  كفا ن مادانوا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 راحته صفوك وغيظه عتابك عاشقا  من عيل منامه عذابك عذبتعذب 

ليه انقالب اللحد قبل انقالبك  لوتقول اختلع بني املــل  من ثيابك  حب ا 

 وليت آ شفق وهون عذابك يل قدآ نت   طاوع آ مرك وخالف عاذهل من جنابك

 تصبا به مىت ماصبا بك والصباابت  رف بعاشق مىض معره عىل لوح اببك 

 ايشبيه القمر اياملنـــفرد من حسابك  وانفك وحايل ش نابكواغمتك واحومك 
ن خرعوب جابك لينا رسى بك  ماانت من صلب ما ظن ا  ال من اجلنه ا   ماانت ا 

وتفرح بعد عزتك شانكوان هتنك 
 مادرى بكماانت منا ورضوان آ نشده   1

ين آ خمت مبن ميمك واعىل راكبـــك  وا 

 وقال رضي اهلل عنه
                                                           

1
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل ونسخة مكتبة ال حقاف 
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 حب يل عطل آ مرك الجتينا والجيك  عذب قد حب يل خيل طريقك وخليك

 قط العاد تعنينا والعــــادان آ عنيك  اذلي قلت يكفيكرح وان روح يكفيك 
 لويقولون يل ذكره من املوت ينجيك  الجيك الزدت آ انجيك يفبعد فقعتك 

 بلوى ايمىن القلب انديك الوال عند  ماذكرتك والريتك والزدت آ مسيك

 كل والعاد عانيك آ خضعوادعيت آ ين   خافه آ جعبك زينك ذي منا فيه ابنيك

نك عند نفسك  ن   ايغريب التفانيكحس ر  ذيك خترب مبانيك ادلعاويوهللا ا 

ن هتينك وتفرح بعد عزتك شانيك وا 
1
 

ان ابجلــــزا   وان خنليك مثل آ طرف طرف من عوانيك  ماناكفيكاليقع عندك ا 

 اطلع البوش من مرعاك واحفظ سوانيك  احتذر قبض آ طرافك وقلب بوانيك

 قبل تلوي س باايان عىل رسح واديك

 وقال رضي اهلل عنه
ال مقاكل  قرة العــــني مانــــا معرتض يف فعاكل  الوال قول ايعذب الشفا ا 

 الــزين ماكلافتصل يف فنـا ايزينة   افتصل عاد يف حايل عىل مابدا كل
 من تبا من عياكلبعه وارهنه واعطه   ماكل اخلالص املكتوب ابمسك حالكل

ن ش يتين زراع   عىل طيب حاكلآ وخفذين معك خادم  زرع ا   وارعى جامكلا 

 فا ين آ محل ومحل ايحبيــــيب ثقـاكل  وان تنويت يف الرحهل وجد ارحتاكل
ىل آ ما جول به يف جماكلمقت   الركب حد من رجاكل حني يرسيوان حرس   ل جهل ا 

 ذا عيل كل ولو مافاض يل من خماكل  شوش يف حبر حاكلقبل ترضب شامكل 

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 واعمل ا ن لك ما اس تدللت به من دالكل  س يل يطفي الهتايب منه ابرد زالكل

 عاينت به عيوين عني معىن كامكل  كيف اكن آ وجالكليف جاميل جامكل 

 وقال رضي اهلل عنه
 آ وصكل املهمين نبيكجيت يف الغايه   سكران ماافرح عندان من جميكايبن 

 اهل السور المات حيكمن قدا السور يف   اباهل ريكجيت ا ىل عند من هل تعلقه 

 واذلي ايعوض من حل فهيا نديك  ذي به امتد يف الوداين ظكل وفيك

 رش يكوطالت ذي هبم طالت آ ايمك   سمل هللا موالهيا ذي امـــــلوا دليك

 وابرش من املاء بريكانرشح مرحبا   حب رشحك وغيك فا انوانرشح عاد 

 مابغيته قباكل بـــــه هنيك هنيك  مرحبا داران كل دار واليش ش يك

 يف قلبك وبني غبيكواحك يل ويش   لوتبا ايعوض موالك يرجع صبــيك

 خلنا يف الظالم آ عوي وجاوب عويك

 وقال رضي اهلل عنه
 رح والعاد تسميين والعاد ساكل  بفاكل بعد البارحه رحايادجع الطرف 

وين مارحت  فان فاتنت حد ايفايق الغيد آ ان كل
1
 رح العاد ال يل والكل 

 قد جفينا تشاريعك وبعنــــا جعـاكل  بغد فقعتك ايفايق طــــوينا حباكل

 ويوم الهوى كلذاك يوم احملبه كل   نيك املال ا ىل غريك ونبغي الظمأ  كل

 بعد ذا ايريض ماعاد نبغي اتصاكل  يوم اس توى كلقد تبعناك يف دولتك 

 القضا يف وصاكللويقولون طيب يف   وش آ ىت بك وفعيل مايوافق فعـاكل
                                                           

1
ن تطأ طيت    ابفضل : وا 
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 اس تخرت القضا متنات قليب جزا كل

 وقال رضي اهلل عنه
 ابنيكجل ايقرة آ عيان آ هل ال عيان   حبمده معانيكعذب س بحان من متت 

ال هو مع   يل حمك كل مبا ش يئته عىل رمغ شانيك  اغىن غوانيكواذلي ماهل ا 

 الوالحد يقول ا ين يف الزين اثنيك  مثكل والحد يدانيكماخلق حد عىل 

 ذا الزخرفه والتفانيكفاشكر هللا عىل   واقوى حبوهل مبانيكغري وحدك بىن 

 ايعذب يف حال عانيكفالتفت عاد شف   لو متنيت ما اس هتديـــهتا يف متانــــيك

 خلنا آ جين ذليذات اجلنا من جمانيك  وادخلين ا ىل بني آ وانيكواعطين منك 

 فا ين العبد ذي يعجبه صدقك وآ مانيك   واسقين نبذ ودك من سالفة قنانيك

ذا آ مرته وذي مايعانيك  من زمان اقتباكل يف عناك آ وهتانيك  ذي يطيعك ا 

 بذره آ ويف مسانيكوانطرح يف رايبك   مثل دانيكمس تحق ان قايص موهدك 

ن قده انحج مثل مايف صيانيك  حقق ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 الوصف مثكلحني رسيت ايمن ليس يف   خاطري صوت جحكلراعي احلجل عكس 

 الوال شافت العينان كل ش به مثكل  من اهكليب خلقه هللا والحد الجن 

 حني تدحق ولوماصابنا غري نعكل  ايكحيل الناعسه حتت رجكلريتنا 

ننا آ رىض ولو محلتنا ثقـــل كهكل  المتيل من آ حاكمك والقــط مكل  فا 
 فيه جورك وعدكلعبد حمطوط مايض   غري يف الرمس كل مابني مشسك وظكل

ن السعاده انلهـــا يف حمكل  واملعزه مىت ماقادان حــــــبل ذكل  عندي ا 
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 رآ يته ل جكلساروا الناس مره حتت   والصحيح ا ن من هو خكل آ وخل خكل

 وانه آ قوى اخلالئق من تعلق حببكل

***** 

 وقال رضي اهلل عنه

ان آ عنيك  واظيب ايرشيج  الحتسب ا 

 مايل عقيـــــده فيك  عقيديت يف هللا

 ماذا هل راعيـــــــــك  لوعاذيل يـــدري

 هينــــــــيكوقال يل   ودي يكن مثـيل

 فصل
 ايسايج العينـــــــني  الحتسب ا ين كل

ثــنني  عيين مبا قبــكل  من وحــــدة اال 

 والدخل بني اال ثنني  يش ماخيصــــك

 يكفيك ذا يكــفــــيك  فاعطف ملا قبيل

 فصل

 ايواقــــــــــفا ابلباب  ا ن ابن كل ايذا

 مرىم ذوي ال لباب  عاينت به مـــاذا
 ماطاب مما طـــــاب  آ خا هذاوامسيت 

 واس هتدان هنـــــديك  فاسكل مسالكنا

****** 
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